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Pyrokratia Oy

Pyrokratia Oy on paikallinen ilotulitteiden vähittäismyyjä. 
Tämä on ensimmäinen vuotemme itsenäisenä toimijana, 
mutta meillä pyrokraareilla on pitkä kokemus eri yhtiöi-

den palveluksessa ilotulitealalla. Halusimme tarjota kuluttajille 
mielenkiintoisemman vaihtoehdon nykyisten toimijoiden rinnalle. 
Valikoimme tuotteemme huolellisesti eurooppalaisten tuotteiden 
parhaimmistosta ja pyrimme tuomaan markkinoille reilusti uutuuk-
sia. Tänäkin vuonna suuri osa tuotteistamme on sellaisia, joita ei 
ole Suomessa ennen nähty. Kaikki tuotteemme ovat luonnollisesti 
CE-hyväksyttyjä ja täyttävät kansalliset erityissäädökset. Tuot-
teiden maahantuoja on hallitseva ilotulituksen Suomen- ja maail-
manmestari, Suomen Pyrotekniikka Ay. 

Tuotekuvauksiimme kannattaa suhtautua varauksella, koska 
suurin osa kuvauksista on kirjoitettu useamman maitotuopillisen 
jälkeen yön pimeinä tunteina. Tästä syystä suosittelemmekin 
kurkkaamaan nettisivuiltamme ja Youtube-kanavaltamme löytyvät 
tuotevideot. Pyrimme julkaisemaan kaikista myynnissä olevista 
tuotteista itse kuvaamamme ajantasaiset videot. Videot kuvataan 
saman vuoden maahantuontieristä, joten kuluttajana sinun ei 
tarvitse tyytyä Kiinassa perunalla kuvattuihin pätkiin.

Uskomme uudenlaiseen yrityskulttuuriin, jossa yrityksillä on 
yhteiskunnassa muitakin tehtäviä kuin vain omistajien varallisuu-
den kartuttaminen. Tästä syystä haluammekin näyttää esimerkkiä 
ja lupaamme lahjoittaa joka vuosi, tästä vuodesta alkaen, 10% 
tuloksestamme hyväntekeväisyyteen. Ilotulitteet ovat ylellisyyttä, 
joihin kaikilla ei ole varaa, mutta haluamme tuoda iloa myös tästä 
ilosta osattomille. Voit lukea avustuskohteestamme lisää netti-
sivuiltamme. Voit myös lahjoittaa avustustyöhön myyntipisteis-
sämme sijaitseviin rahalippaisiin.

Tervetuloa ostamaan markkinoiden parhaita ilotulitteita!
-Prysselin Pyrokraatit

Maximum

Galaksit räjähtää - patasetti

Nasa suunnittelee Marsin 
valloitusta 2030-luvulla. 
Ole sinä edelläkävijä ja 
valloita Mars omaksesi jo 
vuonna 2017. 16 kunnon 
kuviota taivaalle interga-
laktisen jytkeen saattele-
mana juhlistavat uusinta 
valloitustasi.

MarsVenus
Venuksen pinnal-
le ei ole ihminen 
koskaan astunut, 

mutta vaikka astuisi, 
tuskin sieltä mitään näin 

hienoa löytyisi. 25 lau-
kaukseen mahtuu myös 
tajunnanräjäyttävä viiden 
laukauksen finaali.

Meteori eli tähdenlento on 
meteoroidin aiheuttama 
näkyvä valoilmiö ilmake-
hässä. Jos kuulut siihen 
porukkaan, joka ei ikinä 
ehdi toivoa mitään tähden-

lennon nähdessään, 
tässä sinulla on oiva 
tilaisuus haikailla 

kokonaisten seitsemän 
laukauksen ajan. Seitsemän 
punaista tähtikuviota glitterin 
saattelemana. Ääniefektinä 
kova jyntkäys.

Red Meteor
Luotain New Ho-
rizons ohitti Pluton 
heinäkuussa 2015. 
Suurin piirtein 
samoihin aikoihin 
tämä pata ilmestyi 
Jorgen valikoimiin. 
Sattumaako...?
-Kyllä. Sattumaa. 
Jotain  mystistä tässä 
padassa kuitenkin on, 
kun 25 niin kovaa kutia on saatu 
mahtumaan näin pieneen tilaan. Melkein 
voisi epäillä Nasan sekaantuneen asiaan.

Pluto

Pyrokraatti-pipo
Tunnustaudu pyrokraatiksi ja han-
ki lämmin ja laadukas Pyrokraat-
ti-pipo. Varmin ja nopein tapa 
päästä suoraan muodin huipulle 
ja sen yli! Yli 50 euron ostoksen 
tekijät katsotaan niin ansioituneik-
si pyrokraateiksi, että annamme 
pipon kaupan päälle.

Uniikki pipo kaupan päälle yli 

50 euron ostoksiin!

Thunder King Single Shot

Osallistu arvontaan!

Tuo lehden takasivulta löytyvä arvontalipuke 
täytettynä pyrokraattien Mäntsälän tai Järvenpään 

myyntipisteeseen ja osallistut 500 euron lahjakortin 
arvontaan valitsemaasi liikkeeseen. Arvontalipuk-

keita on saatavilla myös myyntipisteissä.*
*Ei ostopakkoa. Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset henkilöt poislukien 
Pyrokratia Oy:n henkilökunta ja lähiomaiset. Osallistuminen on käynnissä myynti-
pisteiden aukioloaikoina ja päättyy 31.12.2017 klo 17. Arvonta suoritetaan 7.1.2018. 

Voittajan nimi julkaistaan yrityksen nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. Voittajaan 
otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti palkinnon luovuttamista varten.

Jupiter
Pyrokraatit ovat Mäntsälän tut-
kimuslaitoksella todenneet, että 
astrofyysikoiden havaitsemat gra-
vitaatioaallot eivät olekaan peräisin 
neutronitähtien törmäyksestä, vaan 
tämän padan tuotetestauksesta. Li-
säksi padan 25 laukausta loistavat 
niin kirkkaissa kultaisen ja sinisen 
sävyissä, että tutkijat erehtyivät 
luulemaan valoa gammasäteilyksi. 
Testiryhmämme ehdottomia suo-
sikkeja kokoluokassaan.

Thunder Kingin nimellä on myyty ilmapom-
meja kyllästymiseen asti, mutta JoHo Pyron 
erinomainen ilmapaukku on ehdottomasti 
joukon parhaimmistoa.

2,5€

Maksimaalisen pyronautinnon tar-
joava rakettisatsi, joka tuo jokaiselle 
pyrokraatille lämpimän tunteen sie-
luun saakka. Pakkauksessa 25 rakettia 
neljässä eri kokoluokassa.

Tuotenro: 814
kpl/pkt: 25

8€

Kurkkaa 
pyrokraattien 
myyntipisteet  
takasivulta!

Pääkirjoitus: 
Suomi - pyrokratian 

mallimaa s. 2 s. 4

Jopa kahden kilon 
compound-padat 
tulivat Suomeen!

s. 4

Voita 500€ lahjakortti valitsemaasi 
liikkeeseen!

39€

10€

39€

12€
12€

8€

35€Kaikki neljä pataa 
yhteishintaan

Tuotenro: 4002
Pyromassa/tuote: 18g
Putken halk.: 30mm

kpl/pkt: 3
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Tuotenro: SM9882
Pyromassa: 95g

Putken halk.: 26mm
Laukauksia: 7
Kesto: n.15s  

Tuotenro:
 JW05

Pyromassa
: 200g

Putken ha
lk.: 20mm

Laukauksi
a: 25

Kesto: n.
20s  

Tuotenro: JW08
Pyromassa: 200g

Putken halk.: 23mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.25s  

Tuotenro: JW07
Pyromassa: 140g

Putken halk.: 19mm
Laukauksia: 16
Kesto: n.20s  



Atlas

Stardust

Blue Moon

Top Gun

Top Fighter

Megatulivuori Silver

Yes!-suihkupata Diamond

RaketitPääkirjoitus

Suurin sallittu raketti Suomessa 
kulta-punaisella brocade-kuviolla 
ja kunnon jyntkäyksellä.

Tässäpä oiva rakettisatsi, 
jossa hinta-laatusuhde on 
kohdillaan. Kunnon avauspa-
nokset, eikä mitään tuhnuja . 
Pakkauksessa viisi isompaa ja 
muutama pienempi.

Tällä rakettipaketilla 
pääset suoraan Danger 
Zonelle! Siistimpi ja 
sähäkämpi setti kuin 
Tom Cruise, pilottitak-
ki ja viidet Ray Banit 
yhteensä.

Sinulle, jolle kelpaa 
vain suurin. 4 kpl 
lähes suurinta sallit-
tua rakettia ja kaksi 
eri kuviota. Efekteinä 
valuva kulta sinisellä 
keskiöllä ja sininen 
peony glitterillä.

Vaihteleva, hiljainen ja 
pitkäkestoinen tulisuihku, 
jossa kuusi eri efektiä. Tämä 
on nimensä mukaisesti aika 
jepa!

Pyrokraattien seismologian laitos suosit-
telee siviilien evakuointia järkevälle kat-
seluetäisyydelle purkauksen uhatessa. 
Välittömän purkauksen tunnusmerk-
kinä pidetään palavaa sytytyslankaa. 
Kultaista magmaa roiskuu aina  4-5 
metrin korkeuteen asti.

Tämä jättiläinen on suurin 
näkemämme ja todennä-
köisesti suurin Suomessa 
myytävä lajinsa edustaja. 
Mahtava 700-grammai-
nen hopeinen tulisuihku 
nousee aina 6-7 metriin 
saakka.
Kremlin tiedottajan mu-
kaan korkeus saattaa olla 
jopa 40 metriä, mutta tieto 
on vahvistamaton.

Kahdeksan kovan luokan 
palleropäätä. Sisältää 4 kpl 
kahden tuuman palloja, 
2 kpl 2,5 tuuman palloja 
ja 2 kpl 3 tuuman palloja. 
Kahdeksan erilaista ku-
viota! Rakettisatsien paras 
A-ryhmä ei pikkutikkuja 
tarvitse.

Tulivuori Gold

Timantit on ikuisiaa-aa-aa... 
No, tämä timantti ei ole, vaikka 
pitkään kestääkin. Vaihteleva
tulisuihku kaikenlaista välkettä, 
rätinää ja pärinää.

Suomi — pyrokratian mallimaa

Ilotulitteet keksittiin ensimmäisellä vuosituhannella Kiinassa, 
mistä ne alkoivat hiljalleen levitä muualle maailmaan. Ilotu-
litteet kuuluvat osana laajempaan pyroteknisten välineiden 
käsitteeseen, joka pitää sisällään kaikenlaiset ruutia, muita 

nopeasti palavia aineita ja tehosteaineita sisältävät tuotteet. Pyro-
tekniikkaa käytetään nykyisin enimmäkseen viihdekäytössä mm. 
tehosteina erilaisissa tapahtumissa sekä ilotulituksissa. Tämän 
lisäksi pyrotekniikalla on sovelluksia sotilaskäytössä, missä pyro-
teknisiä välineitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa merkinan-
to- ja harhautuslaitteissa.

Pyrotekniikka oli pitkään hyvin arvostettu tieteen ja taiteen ala, 
mutta teollistumisen myötä sen merkitys tieteelle väheni. Toisaal-
ta pyrotekniikan merkitys taiteen muotona kuitenkin vahvistui. 
Aasiassa, Amerikoissa sekä Etelä-Euroopassa (Italia, Malta) pyro-
tekniikka ja erityisesti ilotulitteet ovat nykyisin hyvin arvostettu ja 
suosittu taiteen muoto ja harrastus. Suomalaiselle saattaa kuulostaa 
oudolta, että monissa maissa harrastajat valmistavat itse ilotulit-
teensa (laillisesti) ja jopa kisaavat itse valmistettujen ilotulitteiden 
paremmuudesta.

Meillä Suomessa tilanne on toinen. Meillä saa joka vuosi lukea 
valtakunnan lehdistä artikkeleita, joissa vakavasti pohditaan ilotu-
litteiden kieltämistä kokonaan kuluttajilta. Tyhmä kansa kun ei itse 
ymmärrä parastaan, vaan ampuu vapaaehtoisesti rahansa taivaan 
tuuliin vuosi toisensa jälkeen. Hölmöä, eikö? Toisaalta samaan 
hengenvetoon todetaan, että eiväthän nuo kuluttajille myytävät 
pikkupaukut mitään taidetta ole. Pelkkiä pikkupoikien papatteja! 
Jälkimmäinen toteamus on valitettavan yleinen ja vieläpä räikeän 
epätosi. Esimerkiksi suurta osaa meidänkin valikoimissamme 
olevia kuluttajatuotteita käytetään myös ammattilaisten ilotulitus-
näytöksissä ja osa tuotteista on jopa suunniteltu näytöksiä silmäl-
läpitäen.

Mistä sitten kumpuaa tämä syvä ja kiivas halu kieltää ilotulitteet? 
Tuskin pelkästään ruisleivästä ja mämmistä. Haitat, jotka ilotu-
litteista aiheutuvat ja joita usein käytetään keppihevosena kiel-
tämiselle, ovat suurelta osin seurausta väärinkäytöksistä. Lisäksi 
haitat ovat hyvin marginaalisia, kun ne suhteuttaa käyttömäärään. 
Samoin perustein voitaisiin kieltää lähes mikä tahansa viihdekäyt-
töön tarkoitettu tuote tai palvelu. Joku kiihkokieltäjä voisi tähän 
todeta, että ilotulitteiden kieltämiselläkin on vain marginaaliset 
seuraukset. Kyllä, suora seuraus on yhteiskunnallisesti varsin 
mitätön. Valtion verotulot pienenisivät muutamilla miljoonilla ja 
kymmenet ihmiset menettäisivät työpaikkansa ja vuosittain tois-
tuva pätkätyö loppuisi tuhansilta. Varsinainen uhri on kuitenkin 
vapaus.

Yksilön vapaus toteuttaa itseään ja unelmiaan mahdollisimman 
laajasti on länsimaisen yhteiskunnan tärkeimpiä tunnusmerkkejä. 
Mitä enemmän kiellämme, sen enemmän aiheutamme yleistä pa-
hoinvointia yhteiskunnassa. Jos jotakin yhteiskunnassa kielletään, 
on kieltoon oltava hyvin painavat syyt. Ilotulitteiden kohdalla kiel-
to ei täten ole perusteltu. Päinvastoin, osalle rajoituksista ei tunnu 
olevan yhtäkään järjellistä perustelua, mutta ehkä ne tuottavat 
tietyille yksilöille kieltämisen ihanaa mielihyvää.
(Kansallisista ja EU:n yhteisistä rajoitteista ilotulitteille voit lukea 
blogistamme osoitteessa pyrokratia.fi)

Ilotulitteilla on hyvin pitkä ja kiinnostava historia niin tieteessä 
kuin taiteessakin. Ilotulitteet ovat ainutlaatuinen yhdistelmä audio-
visuaalista taidetta, luonnontieteitä ja estetiikkaa. Hyvin harva 
yritys voi sanoa tuotteidensa olevan yli tuhannen vuoden tuoteke-
hittelyn tulosta. Me voimme näin todeta, vaikkemme voikaan ottaa 
kehityksestä kunniaa. On sen sijaan hyvin vaikeaa olla nöyrtymät-
tä kymmenien ellei satojen sukupolvien ponnisteluista yhä upe-
ampien ilotulitteiden kehittämiseksi. Kaiken tämän kieltäminen 
tavalliselta ihmiseltä olisi rikos ihmisyyttä vastaan.

Samalla, kun toivomme kieltäjiltä ymmärrystä ja avarakatseisuutta, 
muistutamme ilotulitteiden ystäviä tuotteiden järkevästä käytöstä. 
Kuten todettu, ylivoimaisesti suurin osa ilotulitteiden haitoista 
aiheutuu väärinkäytöksistä. Täten voimme itse toiminnallamme 
vaikuttaa koko alan tulevaisuuteen. Muistakaa siis turvaetäisyydet, 
olkaa selvin päin, käyttäkää suojalaseja ja kerätkää tuottamanne 
jätteet parhaanne mukaan. Älkää myöskään jyntkäytelkö pomme-
janne etuajassa, vaan viettäkää odotusaika pyrokraattien tuotevi-
deoita katsellen.

Ruudinkatkuista ja räiskyvää uutta vuotta toivottaen,
Pääpyrokraatti

10€

32€

25€

16€

10€

16€

8€ 6€

Tulisuihkut

Tuotenro: 804
kpl/pkt: 8

Tuotenro: JR70
Pyromassaa/pkt: 472g 

kpl/pkt: 8

Tuotenro: JR45
Pyromassaa/pkt: 276g 

kpl/pkt: 4

Tuotenro: -
kpl/pkt: 15

Tuotenro: 242
Pyromassa: 75g 

Tuotenro: FC1302
Pyromassaa: 700g 
Kesto: n.60s

Tuotenro: FC8001
Pyromassaa: 300g 
Kesto: n.50s

Tuotenro: JF40
Pyromassa: 80g 
Kesto: n.45s

Tuotenro: JF15
Pyromassa: 180g 
Kesto: n.90s

8€



Lily Magnolia Concorde

Show of Fireworks New Generation 7 Alien(s) Tropic

Arkadia(n mäki) Amazing Little Spread

Terminator Tajfun Tornado

1001 Nights Gold & Blue Prime Time

Tämä pata on nimetty epäilyttävästi kasvi-
kunnan edustajan mukaan, jotteivat vie-
raiden valtioiden tiedustelupalvelut osaisi 
epäillä mitään. Totuus kuitenkin paljastuu, 
kun toinen toistaan hätkähdyttävämmät täh-
tipommit saattavat naapurisi syvän häpeän 
alhoon.

Puolalainen ystävämme Jorge on jättänyt 
tämän padan nimestä pois määräisen ”the”-ar-
tikkelin silkkaa vaatimattomuuttaan. Ehdot-
tomasti näyttävimpiä patoja hintaluokassaan. 
Ampuu yhteislaukauksena neljä sarjaa kunnon 
30 mm tähtipommeja viuhkamuodostelmaan.

Jotakin vielä parempaa kuin 
kiky-sopimus tai sote-uu-
distus! Kenties parasta, mitä 
Arkadianmäeltä on koskaan 
tullut. Ampuu 25 tuuheaa, 
koko taivaan peittävää kul-
taista rätinäkuviota. 

Tämän sytytettyäsi naapurisi tyrmistyy niin, että 
unohtaa hävetä. Ampuu suoraan ja viuhkaan mas-
siivisia sinisiä ja kultaisia pommeja. Prime Timen 
tapaan Suomessa myytävien näytöspatojen ehdoton-
ta eliittiä.

Ali Baban neljäkymmentä rosmoa yhteistyössä 
Aladdinin kanssa keksivät uudistaa tarunhohtoisen 
jättipadan vielä isommaksi. Tämä vajaa kiloinen 
jörrikkä tarjoaa paljon vaihtelua ja mielenkiintoi-
sia kuvioita. Ampuu osan suoraan ja osan kahden 
kudin yhteislaukauksena viuhkaan.

Trooppinen tuulahdus Suomen talveen! 
Useamman vuoden mielenkiintoisimpien 
”puolikiloisten” sarjassa pyörinyt Tropic on 
varma hankinta, jos haluat padalta vaihtelevia 
kuvioita ja paljon laukauksia.

Legendaarisen Spread -padan pienennetty versio, 
joskin tämäkin on yli puolikiloinen. Ampuu viuh-
kaan 25 kultaista brocade-kuviota taivaalle sinisten 
miinojen saattelemana.

”Ilotulitenörttien” monivuo-
tinen suosikki JoHon valikoi-
mista. Jyrki Kataisen vapaasti
suomentamana tämä olisi 
“fantastinen”. Paljon fantasti-
sen upeita eri värisiä kuvioita 
glitterin sävyttämänä.

Terminaattori eli kavereiden kesken Tuhoaja 
on hieman erilainen jättipata. Ampuu 100 ujelta-
vaa ja kovasti räjähtävää kipinähäntää sarjatulena 
mutkitellen taivaalle. Lopuksi kymmenen paukkua 
yhtäaikaa.

Osta tästä parasta laatuaikaa itsellesi ja perheellesi. 
Parhaita Suomessa myytäviä näytöspatoja. Alkaa 
rauhallisesti, mutta villiintyy loppua kohden. Pom-
mittaa vaihtelevasti viuhkaan ja suoraan.

Jos selvisit taifuunista, varo paikallisia tornadoja. 
Nopearytminen puolelta toiselle ampuva viuhkapa-
ta jättikoossa. JoHon tuotteiden parhaimmistoa.

Pyrokraattien Järvenpään tutkimuslaitos on nostanut tämän 
hirmumyrskyn vaarallisimpaan 5. kategoriaan. Ennusteen 
mukaan Tajfun rantautuu Järvenpään ja Mäntsälän lähialueille 
uudenvuoden aattona. Tämä hirmumyrsky syöksee lähes kilon 
ammattitason pyrotekniikkaa taivaalle 30 sekunnissa. Suojala-
sit päähän ja laudat ikkunoihin

Tämän tuotteen mukaan nimetyn klassikko-
kauhuelokuvan mainoslauseessa sanotaan:
“Avaruudessa kukaan ei kuule huutoasi”, mutta 
Suomessa kaikki kyllä kuulevat ihastuneen
mylvintäsi, kun alienit valtaavat naapurustosi.

Mielestämme Jorgen New Generation 
-sarjan paras pata. Efektinä tuuhea 
kultainen rätinä. Hinta-ruutisuhde on 
erinomainen.

Great Wall
Rakenna oma muurisi tonttisi rajal-
le! Luvassa kunnon pommeja, joissa 
efekteinä punaista ja vihreää sekä 
kultaista rätinää.

Ampuu 19 punaista, vihreää ja 
sinistä brocade-paukkua äänivallin 
murtumista muistuttavan jyntkeen 
saattelemana.

El Ninjo
Edes isoäidin joulupöydässä ei ole näin 
montaa eri väriä tarjolla. 40 laukausta 
punaista, hopeista välkettä, kultaa ja 
rätinää.

Padat

14€
18€ 12€

20€

18€ 25€ 32€ 35€

42€ 45€ 45€

62€ 79€ 79€

69€ 99€

Tuotenro: -
Pyromassa: 238g

Putken halk.: 20mm
Laukauksia: 35
Kesto: n.35s  

Tuotenro: 585
Pyromassa: 276g

Putken halk.: 20mm
Laukauksia: 40
Kesto: n.35s  

Tuotenro: JW4057
Pyromassa: 260g

Putken halk.: 22mm
Laukauksia: 16
Kesto: n.20s  

Tuotenro: JW78
Pyromassa: 285g

Putken halk.: 29mm
Laukauksia: 19
Kesto: n.30s  

Tuotenro: JW90
Pyromassa: 240g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 12
Kesto: n.15s  

Tuotenro: 594
Pyromassa: 412g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.45s  

Tuotenro: JW34
Pyromassa: 380g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 19
Kesto: n.25s  

Tuotenro: 4102
Pyromassa: 576g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 48
Kesto: n.40s  

Tuotenro: JW907
Pyromassa: 500g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.30s  

Tuotenro: 4201
Pyromassa: 630g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 35
Kesto: n.40s  

Tuotenro: 512A
Pyromassa: 525g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.20s  

Tuotenro: JW4071
Pyromassa: 750g

Putken halk.: 20mm
Laukauksia: 100
Kesto: n.40s  

Tuotenro: JW6021
Pyromassa: 950g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 49
Kesto: n.30s  

Tuotenro: 4202
Pyromassa: 910g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 49
Kesto: n.30s  

Tuotenro: 555
Pyromassa: 924g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 66
Kesto: n.65s  

Tuotenro: 4401
Pyromassa: 984g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 102
Kesto: n.75s  

Tuotenro: 4400
Pyromassa: 991g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 127
Kesto: n.70s  99€



Ostoslista
kplPadat ja patterit

1001 Nights
Alien
Amazing
Arkadia
Concorde
El Ninjo
Gold & Blue
Great Wall
Jupiter
Lily Magnolia
Little Spread
Mars
New Generation 7
Pluto
Prime Time
Red Meteor
Royal Party Comp. 1
Royal Party Comp. 2
Show of Fireworks
Tajfun
Terminator
Tornado
Tropic
Venus
Ohjuspatteri 25
Ohjuspatteri 100

Galaksit räjähtää

Top Fighter
Atlas
Maximum
Top Gun
Blue Moon
Stardust

Diamond

Crackling -suihku 

Tulivuori - kulta
Megatulivuori - hopea
Yes! -suihkupata
Superroomalainen
Thunder King Single S.

Bomb Box
Bengalintuli kelt.
Bengalintuli pun.
Bzyk megamulpertti

Munakranaatti
Perhonen
Spinneri
Strobe fountain big
Tähtisädetikku
Värisavusuihku

Suojalasit
Pyrokraatti -pipo

Patatarjoukset

Raketit

Suihkut, roomalaiset
& ilmapommit

Pikkupommit

Muut

Arvontalipuke

Nimi

Katuosoite

Postinumero ja 
toimipaikka

Puhelinnumero

EvixPro-taskulamppu

Ohjuspatteri 25

Ohjuspatteri 100

Royal Party -yhdistelmäpadat

Bengalintuli

Super-roomalainenBomb Box

Värisavusuihku Strobosuihku Megamulpertti Spinneri

Munakranaatti Perhonen

Crackling-suihku Tähtisädetikku

Tästäpä oiva jokamiehen Kim 
Jong-un -simulaattori. Ampuu 
25 vinkuvaa ja poksahtavaa 
ohjusta päämäärättömästi 
(ylöspäin) taivaalle. Onneksi 
tämä on huomattavasti Suuren 
Johtajan touhuja turvallisempi.

Pidä naapurustosi kauhun tasapaino yllä ja 
hanki sinä isompi ohjuspatteri. Voit hyvillä 
mielin kutsua naapuriasi ”pieneksi rakettimie-
heksi”.

Paljon kaikenlaista pientä paukuteltavaa. 
Pakkauksessa 6 kpl munakranaatteja, 6 kpl 
taikapalleroita, 10 kpl strobovaloja, 12 kpl 
herhiläisiä, 6 kpl spinnereitä, 6 kpl pyöriviä 
kiekkoja, tankki, perhonen ja pieni tulivuo-
risuihku!!!

Ultrakevyet suojalasit

EvixPro-taskulamppu

Myyntipisteet 27.-31.12.

Tässä on kaikki puolueet 
edustettuina. 5 kpl eri värisiä 
ja hiljaisia savunsuihkuttimia.

Perinteisen munakranaatin isom-
pi versio. Tunnetaan myös nimil-
lä megamunis, megamulpertti ja 
megamulkero tai puolalaisittain 
Bzyk.

Valaisee tienoon kirkkaan-
valkoisella strobovalolla ja 
muuttaa kotikatusi ulkoilma-
diskoksi.

Pyörii maassa vinhasti kuin 
sote-uudistus eduskunnassa. 
Vaihtaa myös (puolue-)väriä
pyöriessään, kuten tapoihin ny-
kyään kuuluu. 

Rätisee maassa kivasti. Tun-
netaan myös nimillä munis, 
mulpertti ja mulkero.

Perinteinen perhonen kak-
sivaiheisella nousulla. 

Ammattilaisille ammattilaisten välineet: 
Näissä suojalaseissa on kiinnitetty erityi-
sesti huomiota keveyteen ja istuvuuteen 
niin pienessä kuin isommassakin nupissa. 
Nenäosassa ja sangoissa silikonipehmik-
keet. Lisäksi lasit on käsitelty naarmuun-
tumista vähentävällä pinnoitteella.

CE-hyväksytty (EN 166)

Tämä pikkusuihku rätisee lähes 
ikuisuuden eli vajaa pari minuut-
tia. Jos rakastat maalin kuivumi-
sen katselemista, tässä on sinulle 
oiva tuote!

40 cm pitkä tähtisädetikku!

Ark: 9-18
La: 10-17

Aatto: 10-17

Compound-padat ovat usean padan yhdistelmiä, joissa saa 
yhdellä sytytyksellä olla jopa 2 kg ruutia eli tuplasti suurimpaan 
sallittuun yksittäiseen pataan nähden. Compound-padoilla voit 
automatisoida ilotulitusnäytöksesi ja lomauttaa henkilökohtaisen 
pyroteknikkosi. 
Nämä tuotteet ovat niin salaisia, että ne on luokiteltu salaisim-
paan ST I -suojausluokkaan (Nato Cosmic Top Secret). Tästä 
syystä vain kevyimmän tuotteen kuva on päätynyt lehteen asti. 
Saatavilla on kolmea erilaista yhdistelmäpataa, joista kaksi on 
esitelty alla. Kolmas on valtiosalaisuus. Julkaisemme lisätietoja 
tuotteista Facebook-sivuillamme (facebook.com/pyrokratiaoy).

Tuotenro: 1000
Tuotteita/pkt: 49

2€

Tuotenro: FXCC001
Pyromassa: 1351g

Putken halk.: 25-30mm
Laukauksia: 99
Kesto: n.105s  

Tuotenro: FXCC002
Pyromassa: 1913g

Putken halk.: 25-30mm
Laukauksia: 207
Kesto: n.55s  

RP Compound 1 RP Compound 2

139€ 199€

1,5€Tuotenro: JW01
Putken halk.: 7mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.15s

5€
Tuotenro: K1130C12 
Putken halk.: 7mm
Laukauksia: 100
Kesto: n.15s

Tuotenro: 4004 
Putken halk.: 25mm

Laukauksia: 8
Kesto: n.25s

Sisäpiirilähteemme kerto-
vat, että kyseessä saattaa 
olla Suomen kovimmin 
jyntkäyttelevä roomalainen. 
Olkaa kuitenkin huoleti, 
sillä tämä kahdeksastilau-
keava on saanut pysyvän 
oleskeluluvan Suomesta.

3€
10€

Tuotenro: JF48/R 
tai /Y

kpl/pkt: 5
Kesto: n.60s

Palaa kirkkaalla punaisella tai keltaisella liekillä 
ja valaisee koko tienoon avaruuteen saakka. 
Myyntipakkauksessa 5 kpl.

13€

Tuotenro: JFS-1
kpl/pkt: 5

Kesto: 45-60s 10€ Tuotenro: JS021
kpl/pkt: 3
Kesto: n.45s 5€ Tuotenro: JM09

kpl/pkt: 6 2,5€ Tuotenro: JM04
kpl/pkt: 6 1€

Tuotenro: JM05
kpl/pkt: 6 1€ Tuotenro: W526B

kpl/pkt: 12 3,5€

Tuotenro: JC08
kpl/pkt: 6

Kesto: n. 120s 6€

Tuotenro: J040
kpl/pkt: 5

2€

Laadukas alumiinirunkoinen käsivalaisin. 
Runko tiivistetty O-renkailla. Polttimona 
5W Cree LED. Mainoslumeneita on 480, 
mutta todellisiakin melko hyvin tähän 
hintaan. Mukana paristot (3xAAA) sekä 
rannehihna. 5 toimintoa ja zoom: 100% - 
75% - 50% - vilkku - S.O.S.

6€

Maisalantie 12, Mäntsälä

Wärtsilänkatu 14 
Järvenpää
Ark: 11-19
La: 11-18

Aatto: 11-18

Pyrokratia Oy, Y-tunnus: 2844236-1 pyrokratia.fi  -  facebook.com/pyrokratiaoy info@pyrokratia.fi


