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FYRVERKERI 
i alle prisklasser!

Stigehøyde:  ca. 20 meter
Varighet:  ca 35 sek
Kruttvekt:  135 gram

Ekstra kraftige knall med varierte
og flotte effekter.

THUNDER CASCADE

SUPERTILBUD!

Begrenset antall!

Så langt 
beholdningen rekker!

 2 for 

 kr 250,-
 1 stk. kr 149,-
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Gratis
1 stk. brille og tennstaver

Vi har briller til både voksne og barn!

NB! 1 stk. gratis brille til alle som 

kjøper fyrverkeri!

Sikkerhet!

Brukes til å tenne på fyrverkeriet. 
Brenner i 4 minutter uansett vær 
og vind!  En nødvendighet for 
sikker avfyring.

TENNSTAV

For hele familien. Plastbrille i tøft design. 
Brukes til å beskytte øynene mot gnist 
og nedfall fra fyrverkeri.

BESKYTTELSESBRILLE

1 stk GRATIS TENNSTAV og 
BESKYTTELSESBRILLE til alle 

som kjøper fyrverkeri!

Sikkerhet!

Unngå
unødvendige uhell.

30m

Bruk beskyttelsesbriller. 
Sitt ned på huk, antenn lunten 
med tennstav og utstrakt arm.NB!

• Artikkelen settes på et fast og plant underlag på en slik 

måte at den ikke kan velte. - Ikke på snø/løst underlag.

• Følg minimum sikkerhetsavstand på 30 m til publikum,  

bygninger, trær og andre objekter som eventuelt kan ta 

skade. Ta hensyn til vindretningen.

• Fjern luntebeskyttelsen og rett ut den grønne lunten uten   

å dra i den.

• Pass på at ingen del av kroppen er over fyrverkeriet   

ved påtenning.

• Fjern deg straks lengst mulig unna.

• Prøv aldri å tenne på fyrverkeri som ikke antenner ved 

første forsøk eller som kan være defekt.     

Vent minst 10 min. Fjern artikkelen med åpningen vekk fra 

mennesker og antennelige kilder. Plasseres på trygt sted,  

gjerne i en bøtte vann.

• Reklamér til importør eller utsalgssted.

• Salg til personer under 18 år er ikke tillatt.    

Produsert i Kina.

kr 10,-

kr 10,-
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Masse moro
for hele familien!

Fjorårets kjempesuksess! 5 stk 
store batterier med  skikkelig trøkk!

GIGAPARTY

Kruttvekt: 258 g

Her er det hele 84 lunter å tenne på!
Masse moro på bakken!

FANTASY

Stor variasjon av fyrverkeri i en 
pakke bestående av romerlys, 
mindre batterier og bakkesoler.

ADVENTURE

12 stk. mini luftbomber med kraftige 
smell.

AIR BOMB MAXI

Stigehøyde:  ca. 30 meter

Ett skudds mini luftbombe med stor stige-
høyde og kraftig smell!  Denne må prøves! 
3 stk i pakken.

CRAZY SHOT

kr 299,-

kr 89,-
3 stk.

kr 799,-

kr 399,-

kr 129,-
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Batterier i  alle prisklasser!

Stigehøyde:  ca. 30 meter
Varighet:  ca. 20 sekunder
Kruttvekt:  110 g

16 skudd. En skikkelig kraftpakke som 
vil  utfordre sine storebrødre både 
effekt messig og i de  avsluttende 
drønnene.

THUNDER SHOT

Stigehøyde:  ca. 30 meter
Varighet:  ca.40 sekunder
Kruttvekt:  180 g

Nytt spektakulært 16 skudds batteri.
Fra flotte sølvpalmer til grønne og røde
effekter med crackling.

FLASHING THUNDER

Stigehøyde:  ca. 20 meter
Varighet:  ca 35 sek
Kruttvekt:  135 g

Ekstra kraftige knall med varierte
og flotte effekter.

THUNDER CASCADE

NYHET!
Stigehøyde: ca. 30 meter
Varighet:  ca. 48 sekunder
Kruttvekt:  500 g

49 skudd med kraftige smell 
og et spektakulært fargeshow!

THUNDERBOLT

NYHET!
kr 199,-

 2 for   kr 250,-kr 99,-

kr 499,-
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Batterier i  alle prisklasser!

Stigehøyde:  ca. 40 meter
Varighet:  ca.40 sekunder
Kruttvekt:  320 g

Rene sølveffekter med en fantastisk
kombinasjon av hvite stjerner med
smell!

SILVER NIGHT

Stigehøyde:  ca. 60 meter
Varighet:  ca.25 sekunder
Kruttvekt:  325 g

Meget kraftig bombebatteri med
8 stk vakre luftbomber.

JAMES BOMB

Stigehøyde:  ca. 40 meter
Varighet:  ca. 33 sekunder
Kruttvekt:  380 g

19 skudd med masse flotte gull-
effekter og sterke knall.

GOLDEN SKY

NYHET!

kr 399,-
kr 299,-

kr 399,-

 2 for   kr 250,-
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Stigehøyde:  ca. 40 meter
Varighet:  ca. 45 sekunder
Kruttvekt:  882 g

49 skudd med effekter av ypperste 
klasse. Må prøves!

AMAZING

Stigehøyde:  ca. 40 meter
Varighet:  ca. 50 sekunder
Kruttvekt:  970  g

61 skudd med utrolige kombinasjon-
er, kraftige drønn og utallige farger.

ZORRO

Stigehøyde:  ca.530 meter
Varighet:  ca.35 sekunder
Kruttvekt:  405 g

Flotte effekter med avsluttende
finale, der tre skudd avfyres sam-
tidig og fyller himmelen med vakre 
farger og gull!

BIG SHOT

NYHET!

NYHET!

  Store batterier i  alle prisklasser!

kr 799,-

kr 1100,-

kr 699,-
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Stigehøyde:  ca. 80 meter
Varighet:  ca.1 min. 10 sek.
Kruttvekt:  926 g

77 skudd multieffektbatteri fra 
øverste hylle! Rå finale med store 
luftbomber!

MAESTRO

Stigehøyde:  ca. 40 meter
Varighet:  ca 50 sek
Kruttvekt:  1000 g

Intensivt 100 skudds batteri med
mange farger og en heftig avslutning!

MIDNIGHT MADNESS

NYHET!

NYHET!

  Store batterier i  alle prisklasser!

Stigehøyde:  ca. 30 meter
Varighet:  ca. 60 sekunder
Kruttvekt:  529 g

100 skudd. Batteri med et inferno 
av farger og masse lyd! Her er det 
valuta for pengene!

BRILLIANT

kr 999,-

kr 1600,-

kr 599,-
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TESTVINNER!
Pressen skriver: 

El NINJO I SÆRKLASSE!
Best når det gjelder i variasjon, 

høyde, smell og farger!

TEST VINNERE

Stigehøyde: ca. 40 meter
Varighet: ca. 50 sek.
Kruttvekt: 700 g

Testvinner!
Flott variasjon og stigning i programmet
der finalen er spektakulær!

BOOST 56

Stigehøyde: ca. 60 meter
Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 1000 g

El Ninjo er et begrep, og er et av
markedets beste og mest solgte
batterier.

EL NINJO

Best i test TV2
Hjelper deg 2015

Best i test TV2
Hjelper deg 2015

Se hele vårt  store utvalg av kvalitetsfyrverkeri hos:
(Utvalget kan variere fra forhandler til forhandler.)

kr 1400,- kr 599,-


