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Produkt videor på Youtube!
Vi försöker att filma varje pro-
dukt och varje nytt set av pro-
dukter till vår Youtube. Så du 
vet vad du får. Vi vill inte att du 
köper grisen i säcken!
Vi organiserar nu och då regel-
bundna direktsändningar till 
Youtube. Där vi går igenom nya 
produkter och svarar på kun-
dfrågor. Du är välkommen med!

PRODUKT VIDEOR PÅ 
YOUTUBE!

Trycka på!Pyrokratia säljer under kvällen på 6 olika stäl-
len och nu för första gången i hela världen har 
vi också ett 24/7h säljstånd i Janakkala!

Fyrverkeripjäser får användas under den 
Venezianska aftonen i en del av Finland utan 
förvarning. Se kartan på backsidan och hitta 
vilka områden som är tillåtna.

SE SIDA 16 VAR DU FÅR SKJUTA 
FYRVERKERIER UNDER DEN 
VENEZIANSKA AFTONEN!

Pyrokratia Oy / Y-tunnus: 2844236-1

Fyrverkerier kan köpas året runt till exempel till evenemang eller privata 
tillställningar. Man kan också beställa i förväg till Veneziansk afton eller 
nyår. Produkterna kan hämtas från uthämtningsställen så lagringen inte 
blir ett problem.
Webbutiken erbjuder ett stort urval av special produkter från många olika 
europeiska kvalitetsmärken. Nyheter och tillägg dyker upp året om, så du 
bör vara alert och beställa produkter som du gillar redan i förväg! Klicka 
här för beställnings information

ÅRET RUNT WEBBUTIK PÅ PYROKRATIA.FI 

24h
stället!

Janakkala

SÄSONGENS MÄRKEN:

https://www.tiktok.com/@pyrokratiaoy?lang=fi-FI
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
http://
https://pyrokratia.fi/
https://www.youtube.com/c/PyrokratiaOy/videos
https://www.johopyro.fi/
https://www.chinared.nl/
https://shop.funke-fireworks.com/index.php?route=common/home
https://srpyro.com/en/
https://www.evolutionvuurwerk.nl/
https://pyrokratia.fi/pages/sesonkimyynti
https://pyrokratia.fi/pages/mitentilaan
https://pyrokratia.fi/


2

Den som varit på Island har sett de lokala varma källorna. Några är 
användbara medans andra fulla av giftigt svavel. I Finland finns också 
liknande möjligheter fast som vinterbad, det är iskallt till en början, 
men med tiden vänjer man sig till det. Caliber C som är ett steg större 
kräver en härdad användare, eftersom i början är den en väldigt mjuk 
bengal, men just före slutet börjar den spraka som om den vore galen. 
Känslan är nästan som du skulle slå smält järn med ett basebollträ, ett 
hav av gnistor! (I Kina gör dem det på riktig) 

Nu för fösta gången någonsin till salu, finns den största bomb boxen! 
Det fins ungefär dubbelt antal bomber jämfört med den senaste Super 
Bomb Box. Vi försöker att följa modet så nu ger vi också en Rocket Par-
ty raket packet på köpet. Party innehåller även 12 raketer!
Innehåller: 24 st getingar, 6 st spinnare, 12 st stora snurrande puckar, 4 
st pansarvagnar, 4 st fjärilar,  4 st små brand fontäner, 12 st färg granater, 
20 st blixtar, 4 st luftbomber, 
2 st stora brand fontäner, 4st fallskärmsbomber, 6 st blixtljus, 48 & 96 
skott romersk tårta, 12 st snurrade puckar.

De finns en samling av bomb boxar i magasinet så den här mellersta 
blev nästan glömd. Men detta må vara det perfekta allt i ett paket, som 
innehåller lite av allt. Bästa från “båda ändorna”. Inte för mycket, men 
tillräckligt. Även priset ligger i mitten! 
Innehåller: 2 st pansarvagnar, 12 st spinnare, 6 st snurrande puckar, 2 
st brand fontäner, 2 st fallskärmsbomber, 2 st fjärilar, 2 st Thunder King 
Single Shots, 10 st blixtljus, 12 st egg granater, 6 st små blixtknappar och 
12 st getingar.

För barnsligsinnade vuxna eller pyråkrater en samling av passande små 
produkter. Den här ska hålla ungefär en timme, så du kanske vill köpa 
två.

Paketet innehåller: 6 st egg granater, 6 st magiska bollar, 10 st blixtljus, 
12 st små getingar, 6 st spinnare, 6 st snurrande puckar, pansarvagn, 
medelstor fjäril och en liten fontän. 

Produktnmr: 1000
Krutvikt: 58,5g/pkt
Tändningar: 49 st

Produktnmr: 1001
Krutvikt: 142g/pkt
Tändningar: 68 st

Produktnmr: 1002
Krutvikt: 399g/pkt
Tändningar: 138 st 

Produktnmr: FM12-FL5
Krutvikt: 3x29g [F2]
Skott: 3x1 st
Varaktighet: ca. 25s/st

Geysir, Kaliber C

Super Bomb Box

Big Bomb Box

Bomb Box

På köpet
Rocket Party-raket!

X€

1

2

3

4

8€

45€

25€

15€

https://youtu.be/ypUF4MGbPwY
https://youtu.be/aeYj-WGNIIo
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Produktnmr: CLE5005
Krutvikt: 5x23g [F2]
Kaliber: 30mm
Skott: 5x1 st
Varaktighet: ca. 5s/st

Big Boom är nyhet på den finska marknaden. Trots att namnet är lite 
tråkigt, så är produkt i sig allt annat. Detta kommer med fem olika ext-
remt vackra stjärnbomber. Varje rör kommer också med en utstrålande 
mina, som leder till en show både på marken och i troposfären. Big 
Boom står för dess namn därför att, väl, det är en Big Boom. Kvaliten för 
det priset är toppklass. 

Big Boom

Produktnmr: T30-1
Krutvikt: 3x25g [F2]
Kaliber: 30mm
Skott: 3x1 st
Varaktighet: ca. 5s/st

Tempest är en hög kvalitativ luftbomb med långsamma effekter som 
polsk gnista (Funke) har producerat för Pyrokratia. Denna omgång var 
menad för försäljning redan förra året men av tillfälliga orsaker tog den 
sig inte till marknaden. Om du har skjutit Funkes Stenraketssätt, vet du 
vad du kan förvänta dig. Effekterna är på ett annat sorts språk: 
1.) Golden Willow tail to blue peony with golden willow change to big 
silver Chrys tips;
2.) Blue tail to Golden willow change to white strobe tips;
3.) Gold brocade tail to golden brocade crown.

Tempest

Produktnmr: CLE500A
Krutvikt: 3x18g [F2
Kaliber: 30mm
Skott: 3x1 st
Varaktighet: ca. 5s/st

Thunder King är en allmän beteckning för luftbomber, men officiellt är 
det här slingerskottröret en Single Shot. Den här gången, större är bättre 
och avläsningarna är sett på 5000. A betyder, att B redan har använts. 
Jaa då, dessa är alla utrustade med en mina så du vill kolla ner i marken 
till en början, efter det en lämpligt stor effekt fyller himlen.

5000a

Produktnmr: 4002
Krutvikt: 3x18g [F2]
Kaliber: 30mm
Skott: 3x1 st
Varaktighet: ca. 5s/st

Pyrokratias Youtube live var en av de mest ställda frågorna var:  Kom-
mer Single Shots finnas till försäljning? Den här gången har vi lyssnat på 
er och under till den venezianska aftonen finns dessa gula rör till förfo-
gande igen.  Effekten är en populär Red & Silver Glitter.

Single Shot

Kruxa i pro-
dukten för att 
minnas den! 

Fungerar också 
med dator och 

telefonen! 

8

7

6

5

4€

7€

9€

10€

https://youtu.be/SRw0Nqm__uU
https://youtu.be/K92tvO-OJCE
https://youtu.be/E628B_kQO-0
https://youtu.be/L3I2sFoWA3Y
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Produktnmr: KY4702
Krutvikt: 40g/pkt [F2]
Raketer: 3 st 

Paketa!  Dessa skall kan du håra hos Pyrokratias lager många gånger 
före säsongen. Det råkar vara ganska många beställningar. Denna ra-
ket set är väldigt långt och när vi försöker få det att rymmas i paketet 
förändras dem snabbt till tandpetare. Vid säsongens försäljningsställen 
finns inte detta problem, detta set borde du verkligen ha. 40 gram krut i 
ett tajt paket garanterar dig en monstruös explosion med ett stort möns-
ter.

Paketa

Produktnmr: KY4704 5..9
Krutvikt: 132g/pkt
Raketer: 7 st [F2]

Lite över en euro per raket är inte illa om man jämför med Nasas 10x 
dyrare spektakel. Dessa är inte de bästa men billiga är dom. Dessa enkla 
raketer flyger högt och har en lite tystare effekt än vad raketer vanligtvis 
har.

Supreme

Produktnmr: CLE2594
Krutvikt: 24g/pkt [F2]
Raketer: 8 st

Jag vet inte vilka monster som varit i deras tankar vid namngivning, 
men om du skjuter dessa skrikande och hårt smällande stickor in i en 
mörk skog, kanske även björnen lägger benen på ryggen. Så styggt är 
ljudet.

Monster Eyes

Produktnmr: KY471
Krutvikt: 40g {F2]
Raketer: 1 st

Om du väntade på en hjärtfigur, kommer du lurad. Så blev även vi när 
vi testade produkten. Ifall du tycker om stickraketer och specifikt skal 
raketer, den här symmetriska effekten kommer att hålla ditt hjärta pum-
pande. Det är den billigaste högstigande allt i ett produkten, som är 
säker att skjuta med röret som finns i förpackningen. Effekten för denna 
är en stilig Golden Willow whit White Glittering Pistil, det kunde varit 
värre.

I Love You

12

11

10

9

9€

8€

5€

3,5€

https://youtu.be/laoD5YxBazo
https://youtu.be/jecqlXfozPk
https://youtu.be/I_3cxmwtMa8
https://youtu.be/-6_i84txC9E
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Produktnmr: KY4704 1-9
Krutvikt: 462g/pkt 
Raketer: 24 st [F2]

Formidable har billiga raketer, massor av dem! Mönstret är okej, men 
så är priset också! Om du vill ha mycket att skjuta för ett lågt pris detta 
set är som gjort för dig. Du kanske inte vinner priset som grannskapets 
raketkung men en pengamans (i nutiden Pengaperson) rykte får du 
troligen. 24 packstorleken är ganska sällsynt i den finländska dagsmark-
naden. Vi hoppas att det på sommaren blir 40 grader varmare än nyår, 
så den här raketer kan du enkelt skjuta utan vita fingrar. 

Formidable

Produktnmr: CLE8021-2592
Krutvikt: 254,3g/pkt 
Raketer: 7 st [F2]

Ifall om du har missat de senaste stjärnfallen, kan du med denna pro-
dukt fixa det. Möjlighet till att se dessa behöver du inte ett teleskop, 
mikroskop eller andra optiska instrument. Snarare tvärtom, eftersom 
Ursa teleskop vill inte fånga något annat än dessa Space raketer flygande 
genom himlen under en tid. Du kan också höra den underbara smällen 
till skillnad från i rymden. Även då i Star Wars ljud också finns.

Space

Produktnmr: KY4703
Krutvikt: 40g/pkt [F2]
Raketer: 10 st

Gamla 2000-talets raketer börjar redan vara saknade. Det här settet är 
ihåg kommet som Pyrostars gammal Thunder Ball 007:n. Raket är cirka 
lika stor som en dynamitstav som innehåller upp till 40g krutvikt. Ba-
serad på tester är explosion lite mindre än som in dynamit, men det har 
kick, en stor kick! 

Sky Runners

Produktnmr: KY4705
Krutvikt: 40g/pkt [F2]
Raketer: 7 st

I professionella shower görs stora stjärnbomber med hjälp av rundskal-
teknik. Med hjälp av detta bildas ett mönster oftast som en cirkel i alla 
riktningar. Dessa skalraketer är som en tennisboll jämfört med en fot-
bolls storlek professionellt, men mönstren är väldigt fina och runda som 
dem.

Full Sky

16

15

14

13

27€

27€

26€

26€

https://youtu.be/JjWHSh53zlQ
https://youtu.be/NzNu56sXrWU
https://youtu.be/i0DevaUUvzI
https://youtu.be/I-6-CjdfRdA
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Produktnmr: 3502
Krutvikt: 238g [F2]
Kaliber: 19mm
Skott: 35 st
Varaktighet: ca. 40s

Trump försökte bygga en mur in till den mexikanska gränsen för några 
år sedan, men han var definitivt inte den första. I Kina färdigställdes ett 
lite längre projekt förr 2000 år sedan, kanske med avsikt att försvara sig 
mot nordiska makten. När den Venezianska aftonen närmar sig byggs 
även murar här i Finland, nämligen fyrverkeri tårtmurar. Tårtmurar är 
stiliga konstruktioner som är byggda med hjälp av olika storleks och 
vikt bitar. Dock är dem betydligt billigare jämfört med sina föregångare.

Great Wall

Produktnmr: CLE4220
Krutvikt: 96g [F2]
Kaliber: 20mm
Skott: 16 st
Varaktighet: ca. 25s

Titanium Salute är en sällsynt godbit för tårtor. Med den här lilla killen 
är titanium molnen laddade med en fin röd pion, som har gett den ännu 
mer karaktär. Alltså ingen ren salut, även om det finns en salut. Under 
nyår skrev vi att Little Boy var fast i en europeisk container, så det finns 
en möjlighet att den inte hinner till säsongsdisken. Det är precis vad 
som hände. Nu finns den tillgänglig från disken, men bara om vi kan få 
upp containerdörrarna.

Little Boy

Produktnmr: 4100
Krutvikt: 110g [F2]
Kaliber: 20mm
Skott: 16 st
Varaktighet: ca. 20s

Man kan aldrig ha får många små tårtor. De är ofta förvånansvärt starka 
och det är varför man behöver stötta dem ordentligt. Inflationen stiger, 
men i alla fall för nu behåller vi Midnight Thunders pris på grunden. 
16 skott så 4x4, är som en fyrhjulsdrift på vintern, roligheter som inte 
slutar.

Midnight Thunder

Produktnmr: 4001
Krutvikt: 25g [F2]
Kaliber: 10mm
Skott: 100 st
Varaktighet: ca. 30s

Ett traditionellt romerskt ljus som skjuter en serieeld. Det behöver inte 
direkt passa som kvällens final, men du ser hellre denna än Eurovision. 
Det borde komma 100 bollar ur munstycket, men vi hängde inte med 
riktigt med i räkningen.

Starcannon

OBS! Högt ljud.
Skjut inte i bebyggt område!

X€

20

19

18

17

16€

9€

9€

2,5€

https://youtu.be/ST2pSOvXuxk
https://youtu.be/5cIr4NrEIeE
https://youtu.be/LFKDeuUm2tI
https://youtu.be/FGnaJ0YXkbI
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Produktnmr: 4106
Krutvikt: 509,6g [F2]
Kaliber: 20mm
Skott: 49 st
Varaktighet: ca. 40s

Blå, röd, grön, gul. Ett enkelt recept som kommer att erbjuda en ovanlig 
och överraskande show. Crossette är en effekt där en ljusboll bryts upp 
i fyra mindre ljuskulor, som sedan faller mot marken och slocknar efter 
en stund. Passar bra med Adagio för dig som letar efter en tyst produkt 
men inte är villig att offra utseendet.

Crossette

Produktnmr: 4105
Krutvikt: 314g [F2]
Kaliber: 25mm
Skott: 24 st
Varaktighet: ca. 40s

Fyrverkeritårtor görs praktiskt taget i pappersrör eller gjutformar. Star-
dust var en av de första som använde kompressionsteknik, det syns 
också. Produkten är väldigt pålitlig och lyfthöjden är nästan optimal, så 
man kan känna av tryckvågen mot jordens yta. Om den ändå vore fylld 
med riktigt stjärnstoft skulle den flyga iväg...

 Liksom Crazy Clown. Allt som kommer in, går lika snabbt.

Stardust

Produktnmr: CLE4033
Krutvikt: 370,8g [F2]
Kaliber: 25mm
Skott: 36 st
Varaktighet: ca. 35s

Crazy Clown är en exemplarisk tårta som innehåller strax under 400g 
med 25mm kaliber. En riklig variation med rytm och effekter. Den varar 
i en dryg halv minut, men det känns då, som att den aldrig tar slut. 

Helt klart den bästa några tiors fyrverkeritårtan i Finland!

Crazy Clown

Produktnmr: CLE409
Krutvikt: 264g [F2]
Kaliber: 19mm
Skott: 48 st
Varaktighet: ca. 1min

Den ser ut som Great Wall och en likadan kaliber. Deras likheter slutar 
där. Gorbatšov är sannerligen en tårtors perestoika och de avundsjukas 
glasnost. Denna nyhetstårta medför en helt ny insynport till de små 
tårtornas värld och visar öppet, vad du kan få med lite pengar. Den före 
detta generalsekreteraren skjuter upp 48 gyllen palmfigurer i himlen, 
vars sprakande färger varierar mellan röd, violett, grön och blå. Oчень 
хорошо! Det skulle hålla för en minut, men det kanske tog en månad.

Gorbacov

Tyst produkt

24

23

22

21

36€

25€

25€

22€

https://youtu.be/bRKxR6S_ML8
https://youtu.be/8h0h-MFU7_4
https://youtu.be/idNudTbTG8w
https://youtu.be/qen3GdGbEf0
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Produktnmr: CLE4235
Krutvikt: 735g [F3]
Kaliber: 30mm
Skott: 49 st
Varaktighet: ca. 35s 

Big Boy är Little Boys storebror. Hela 49 skott delar upp himlen och 
knuffar Jupiter ur kurs. Varje skot inkluderar förutom smällen och titan-
molnet ett vackert kvardröjande loop. Slutligen en final med sju skott!

Big Boy

Produktnmr: 4201
Krutvikt: 630g [F3]
Kaliber: 30mm
Skott: 35 st
Varaktighet: ca. 45s

Som namnet antyder är Amazing en underbar produkt från JoHo Pyro, 
med en robust 30mm kaliber för att uppnå större mönster. Denna tårta 
har inte varit till salu under en tid, men lyckligt vis har pausen gjort bra 
för den. Senast jag såg den var ungefär för 3 år sedan var tårtan gaska 
bra, men nu är den helt fantastiskt bra. Efter testerna hördes frågan, 
vilken var det?

Amazing

Produktnmr: 4102
Krutvikt: 576g [F3]
Kaliber: 30mm
Skott: 35 st
Varaktighet: ca. 45s

Tropic
Det bör alltid finnas något nytt och bra. Borde man inte hållas till det 
som redan fungerar? Joho’s Tropic är ett bra exempel, som med knap-
pa 600g och 25mm kaliber kan du få en välfungerande helhet. 48 skott 
rymmer en stor variation, till exempel guldiga palmfigurer med en ny-
ans av blått kommer alltid fungera, det gör också den grundliga brocade 
crown. Så inga under att dessa är det slutliga valet av flera små set.

Produktnmr: 4107
Krutvikt: 475g [F2]
Kaliber: 20mm
Skott: 49st
Varaktighet: ca. 30s

Adagio är en term som främst används inom konstmusik, vilket betyder 
att melodin ska spelas långsamt. Om vi levde under den klassiska musi-
kens guldålder, skulle detta förmodligen vara Mozart och hans vänners 
favorit. Idag är målgruppen för denna färgstarka, V formaterande, ko-
met skjutande tårta hundägarna. Hunden kommer inte vara rädd av att 
se denna, utan istället bli en happy puppy.

Adagio
Tyst produkt

OBS! Högt ljud.
Skjut inte i bebyggt område!

X€

28

27

26

25

60€

52€

46€

40€

https://youtu.be/uKsoRSnV5Yw
https://youtu.be/m_xnt9fp8zI
https://youtu.be/nzcbHTK0q4U
https://youtu.be/Q3fPulwbsxY


9

Produktnmr: 4300
Krutvikt: 995g [F3]
Kaliber: 45mm 
Skott: 25 st
Varaktighet: ca. 50s

Bombastic betyder pompös, eller överdrift på civiliserat språk. För oss 
blygsamma töntar är bombastic enklast förklarat med denna tårta. 
Bombastic har massiva, nästan de största tillåtna kaliberpiporna, som 
skickas högljudd konst i många olika färger till himlen. Om du inte har 
erfarenhet av en stor kalibertårta (>36mm), är det dags nu att bli civili-
serad! Du kommer inte bli besviken.

Bombastic

Produktnmr: CLE4132
Krutvikt: 990g 
Kaliber: 20mm
Skott: 150 st
Varaktighet: ca. 35s

Supernova hänvisar till en explosion som uppstår i slutet av en stjärnas 
livscykel. I verkligheten är supernova ingenting jämfört med denna 
smäll. Den tårtan med störst skottantal i Finland som har en klar fläk-
tformaterad skjutning, saknar inget annat än tråkighet. Detta fruktan-
svärt snabbt skjutande fläktformaterande odjur slutar med ett svart 
hål på bakgården en perfekt avslutning på året! (Så du kan hoppa över 
hösten)

Supernova

Produktnmr: CLE4251
Krutvikt: 882g [F3]
Kaliber: 30mm
Skott: 42 st
Varaktighet: ca. 20s 

Bite Force är den absoluta finalen i en stor uppsättning. Denna nyhet är 
900g Brocade Crown-effekter upp till himlen på bara 20s. På slutet en 
underbar 14-skottsfinal, trots att hela tårtan är en final. Livet är dyrt och 
hårt, men som dagens ungdomar skulle säga, YOLO! Tårtan är så bra 
att några av dem användes i vår musikfyrverkerifinal i sommar. Se 
finalen här och avsluta ditt set här också!

Bite Force

Produktnmr: 4103
Krutvikt: 806[F3]
Kaliber: 30mm
Skott: 48 st
Varaktighet: ca. 45s 

I Hurricane är krutet billigt och skotten hårda. Men än 800g krut pac-
kas i 48 skott. Kalibern på 30mm ger en fin smäll, medan du njuter av 
de olika mönstren. Som underlag för mönstren är mäktig gyllene palm 
dekorerad med ljusa färgspetsar. Den mellersta delen star en röd blixt-
rande och sprakande “spindelpalmer”. Tårtan slutar med ett massivt 
sprakande moln.

Hurricane

32

31

30

29

90€

89€

75€

65€

https://youtu.be/mGpZC30dzNA?t=264
https://youtu.be/_uGdjdjHrTc
https://youtu.be/DNKnUlYl4v0
https://youtu.be/KAODYb7tdqs
https://youtu.be/21akZe9Eiks
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Produktnmr: 4406
Krutvikt: 985,1g [F3]
Kaliber: 25/45mm 
Skott: 63 st
Varaktighet: ca. 42s

För några år sedan såldes Tropic’s Stairs tårta, var det fans fyra olika ka-
liberstorlekar i en trappformation.  Även om Big Mix inte kan nå upp till 
den nivån, men den långa varaktigheten och 45mm rören i slutet kom-
mer med ett leende till läpparna. Den gemensamma finalen md 4 skott 
har den gnistrande palmeffekt som ibland är förstöra med extra diarré 
gnistringar, men lyckligen inte denna gång.

Big Mix

Produktnmr: 4411
Krutvikt: 994,3g [F3]
Kaliber: 25mm 
Skott: 61 st
Varaktighet: ca. 1min

Till en början kommer ett tyst litet pirr ut tårtan, alltså en liten mina i 
det är fallet. Man skulle kunna tro, det var allt. Men nej oroa dig inte. 
Saker blir gjorda snabbt, när upp till 61st bitar av 25mm skott skjuts upp 
till himlen med en bra rytm. Särskilt de gemensamma skjutningarna för 
tårtan. Färgerna i tårtan är som på boxen, fyllig och klar.

Supreme

Produktnmr: 4202
Krutvikt: 910g [F3]
Kaliber: 30mm 
Skott: 49 st
Varaktighet: ca. 40s

Tornado skjuter 49 skott i en fläktformation, med effekter som varierar 
eller varje rad (7x7 skott). Tornado är fläktformaterad tårtors adelsman, 
med en starka 30mm kaliber och effekter enligt det. Dessa har setts 
användas mycket i professionella shower runt om i Finland. Och inte 
konstigt, för den vitspridande effekten kommer at fylla även de djupaste 
hål i himlen. 

Produktnmr: 4300
Krutvikt: 996g [F3]
Kaliber: 25/30mm 
Skott: 77 st
Varaktighet: ca. 50s

Northen Lights med det anda inhemska språket “Norrsken” är pyrå-
kraternas första utvecklade tårta designad av produktutvecklings mis-
sionen. Norrsken är utrustade med extra bra effekter. Designad för att 
tillfredsställa fyrverkeri entusiaster, utan att spara några kostnader. Ett 
helt kilo av krut paketerat i en vacker harmonisk helhet, kasken är det 
även den bästa “kilotårtan” med en hint av självberöm från pyråkrater-
nas sida.

Tornado

Northern Lights X€

100€

95€

90€

90€

36

35

34

33

https://youtu.be/pZ0Ygi-b20g
https://youtu.be/s2HaW2ld_rE
https://youtu.be/965ppmNtqZ0
https://youtu.be/Nvyplq2YNvY


11

Produktnmr: 4401
Krutvikt: 991g [F2]
Kaliber: 25mm 
Skott: 102 st
Varaktighet: ca. 1min

Kanske de mest lämpliga färgkombinationen för finsk smak från denna 
serie. Det gyllene palmmönstret påminner om veteax i trösktid och den 
gyllene blixten på sidan framhäver värmen från en sommarkväll. Den 
blåa färgen dominerar pion mönstret och är häpnadsväckande ljut mot 
vad vi är vana med. Denna tårta är ett säkert val och kan rekommende-
ras utan tvekan.

Gold & Blue

Produktnmr: 4401
Krutvikt: 935g [F2]
Kaliber: 25mm 
Skott: 102 st
Varaktighet: ca. 1min

Red & Silver
Det är trevligt att märka hur olika känslor denna tårta kommer ge dig 
när den är blandad med olika skjut stilar. Traditionellt tårtor skjuter rakt 
upp eller i ett fläktformat. Red & Silver har också en W-format, det vill 
säga det händer i mitten och på sidorna samtidigt. När det med mixtras 
upp med loopar och tysta fallande löv bildas en nästan perfekt helhet.

Produktnmr: 4405
Krutvikt: 991g [F2]
Kaliber: 25mm 
Skott: 102 st
Varaktighet: ca. 1min 

I år fick tre “färgtårtor” uppleva ett ansiktslyft så at säga. I fordonsvär-
lden syftar detta på att väcka ett intresse för en modell som funnits på 
marknaden länge. Förändringarna är oftast små, huvudsakligen för 
att korrigera typ fel.  Green & Magenta var redan en riktigt fantastisk 
produkt utan många defekter, och baserat på tester kan vi säga det inte 
funnits fler. Du kan säga, att ljuset nu är starkare och pionerna mera 
symmetriska. Lyckad uppdatering!

Purple & Green

Produktnmr: 4407
Krutvikt: 991g [F3]
Kaliber: 25mm 
Skott: 102 st
Varaktighet: ca. 1min 

Under ett åskoväder borde man inte stå under ett träd, inte äns utomhus 
om man inte vill ha miljontals volt genom kroppen.  om man om någon 
anledning skulle vilja uppleva det, skjut istället denna och du kommer få 
påverkan från den. Enligt Pyropedia: blixtens ljusbåge (fyrverkeri skot-
tet) värmer upp luften, som vidgar sig snabbare än ljudet. Den snabba 
uppvärmningen av luften kommer en person att uppfatta nära nedslag 
som en smäll och de längre bort som ett muller. Ps. skjut inte för nära 
höga konstruktioner. 

Thunderstorm100€

110€

110€

110€

40

39

38

37

https://youtu.be/EIij0ovBPlk
https://youtu.be/5T3OLYiEpGA
https://youtu.be/fI-m9SbgPQY
https://youtu.be/mB0lYJHMXSA
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Produktnmr: MFX2014:
Krutvikt: 1392g [F2]
Kaliber: 20mm 
Skott: 200 st
Varaktighet: ca. 2min 

JoHo Pyro´s toppnyhet för i år! 200 skott på 2 minuter, behöver du 
något annat? Många gånger vid disken hör man: “ge mig den stora från 
översta hyllan så vi kan lämna affären”. Den här är exat den produkten.  
om priset skrämmer dig, tänk att någon betalade samma summa för 
endast en tankning. Även de pengarna kunde ha använts till nåt mer 
användbart, tillexempel fyrverkerier ;)

Phoenix

Produktnmr: 4400
Krutvikt: 991g [F3]
Kaliber: 20/25mm 
Skott: 127 st
Varaktighet: ca. 1min 

De senaste årens bäste säljare, Thor´s Thunderbolt är nu på sommarlov 
och den som vikariera honom är den här draken direkt i en kont från 
Kina. 1,5kg krut garanterar dig en fantastisk show med bara en tänd-
ning. Idén är att skapa ett fyrverkeri som reser sig som en drake likt den 
första delen av Sagan om ringen och fyller hela himlen. I väntan på det 
är detta det bästa valet.

Dragon

Produktnmr: 4400
Krutvikt: 991g [F3]
Kaliber: 20/25mm 
Skott: 127 st
Varaktighet: ca. 1min 

Den bästa visningstiden är oftast mellan 19.00 och 23.00. Av en slump 
får man även under den Venezianska aftonen skjuta fyrverkerier. Spe-
ciellt i slutet av sommaren rekommenderas denna att skjutas kl. 23:00, 
kvällen är tillräckligt mörk och det finns tillräckligt många åskådare. 
Detta har varit en utmärkt produkt genom tiderna, men den här gången 
är den ännu bättre, och även de mest fyrverkeri kritiska gillade det.

Prime Time

Produktnmr: 4404
Krutvikt: 990g [F3]
Kaliber: 20/25mm 
Skott: 127 st
Varaktighet: ca. 1min 

“Paketen är även så fina att man inte äns vågar skjuta de”, sa en kvinn-
lig kund. Inga problem, runt denna finns en paff box du måste öppna 
oberoende före du kan skjuta den. Så genom att köpa denna får du två 
flugor i en smäll. Så elda inte upp boxen, utan sätt den på hyllan som 
dekoration.  Med hjälp av Night Party blir alla nätter som en fest, även 
de mörkaste.

Night Party X€

44

43

42

41

150€

140€

115€

115€

https://youtu.be/W_IEBWPZwv0
https://youtu.be/TOF7VHbLrtQ
https://youtu.be/0ktb61fix4k
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Produktnmr: 819/2015
Krutvikt: 1000g 
Varaktighet: Evigt

Den tidigare Pyrokratia-mössan, om lanserades 2017, är nu ett sällsynt 
samlarobjekt. Den nya, även coolare 2021 modellen är nu tillgänglig 
med en begränsad mängd. Nästa modell kommer bli lite annorlunda 
igen!
Pyrokratia -mössan skyddar effektivt mot kyla, regn och regeringens 
klimatmål och andra lokala politik byråer. Vanliga sidoeffekter av att 
använda mössan är ett akut och snabbt växande kroniskt behov av att 
skjuta fyrverkerier, som inte har några kända botemedel.

Pyrokratia -Mössa

Volym: ca. 4.6 dl
Vikt: 453g

I Pyrokratia muggen finns utrymme tillräckligt med utrymme för även 
den mest beroende kaffedrickaren. Enligt Pyrokraias informationscenter 
ryms 4,6dl i muggen. Den mattsvarta muggen med en logo i kontras-
tfärg.

Pyrokratia –Mugg

Vikt: 30g 

En metallisk nyckelring med Pyrokratias vackra logga på. Även om 
logotypens kanter inte är allt för vassa, har den använts många gånger 
för att öppna fyrverkerilådor. Om du ofta tappar bort dina nycklar, 
rekommenderar vi att köpa Pyrokratias nyckelring, eftersom den klirrar 
fint och du kommer definitivt att känna den i fickan. Den kommer inte 
rymmas i handels vagnen, vi har provat.

Nyckelring

Vikt: 20g 

Dessa lätta och heltäckande glasögon passar perfekt ihop med Pyrokra-
tias keps som kommer säkerställa att din kväll är säker. Skyddsglasögon 
är ett måste för personen som antänder fyrverkerierna, även rekom-
menderade till åskådarna! Nästan alla ögonskador kunde förhindras 
med hjälp av skyddsglasögon. Var smart och inte dum, använd skyddsg-
lasögon.

Skyddsglasögon2€

4€

7€

10€

48

47

46

45
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Produktnmr: 4701
Krutvikt: 4x 20g [F1]
Skott: 4x 1 st 
Varaktighet: ca. 50s / st 

Ibland får bebisar blå eller rosa kläder baserat på sitt kön. Idag försöker 
vi dock undvika detta. Produkten i sig är tyst, så även familjens minsting 
kan njuta av den. Med hjälp av den här produkten kan du testa vilken 
färg minstingen (eller lite äldre bebis) gillar och sedan börja köpa klä-
der. I paketet finns 2x blåa och 2x rosa bengaliska eldar.

Bengaler, Mix

Storlek: ca. 55-61 cm

Denna lastbilsmodell av keps passar utmärkt för de varma finska som-
marvädret. Nätkonstruktionen på baksidan släpper ut de extra ångorna 
från huvudet. Denna modell har också en snygg 3D broderad Pyrokra-
tia-logotyp. Baksidan har en traditionell knappjustering.

Pyrokratia -Kepps 2

Storlek: ca. 50-62 cm 

En ståtlig och stilig keps som representerar den bästa A-gruppen, med 
en stilig 3D brodering. På baksida finns storleksjustring med ett me-
talliskt spänne, så den inte blir för liten, även om din hjärna växer. En 
rolig detalj är att det finns en lasergraverad Pyrokratia-logotyp på metall 
spännet. De vita delarna runt omkring logon är tryckta.

Pyrokratia -Kepps 1

KOMPLETTERA SHOPPING-
LISTAN PÅ SISTA SIDAN OCH 

GÖR DET SMIDIGARE! 

51

6€

50

16€

16€

49

https://youtu.be/A78-k33T6FU
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AVFYRNINGSSYSTEM

REMOTE FIRING SYSTEM
DB04R IGNITE COBRA

Billigt kinesiskt avfyrnings system. Kan 
programmeras till att kontrollera flera 
enheter. Fungerar med batterier. 4 kretsar 
tillgängliga per enhet.

Ett högkvalitativt telefonstyrt elektroniskt 
tändsystem från tillverkarna av Cobra. 
USB laddningsbart batteri. Det finns 18st 
kretsar, med hjälp av tillbehör kan man 
sammankoppla eller parallellkoppla flera 
produkter tillsammans.

Ett högkvalitativt skjutsystem som an-
vänds an proffs. Olika tillgängliga skjut-
moduler kan fås mellan från18 kretsar till 
72 kretsar. Enheterna är fullt program-
merbara med hjälp av en dator. En del 
produkter och andra tillbehör finns också 
till salu.

Fyrverkerier är underbara även skjutna ensamma, men med 
hjälp av ett ordentligt avfyrnings system, kan du göra din egen 
show som kommer överraska grannar och släkt. Från webb 
butiken hittar du alternativ från varje prisklass, gå och se efter 
själva.!

AVFYRNINGSSYSTEM ENDAST 
TILLGÄNGLIGA PÅ NETET 

https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/db04r-paristokayttoinen-sytytysjarjestelma
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/ignite-i18
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/cobra-18r2-kaukosaadin
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet
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2 Egentlika Finlan
4 Satakunta
5 Egentliga Tavastlad
6 Birkaland
7 Päijänne-Tavastland
11 Norra Savolax
14 Södra Österbotten
15 Österbotten
16 Mellersta Österbotten
17 Norra Österbotten
18 Kajanaland

FYRVERKERIER TILLÅT-
NA UTAN TILLSTÅND

INGA FYRVERKERIER TIL-
LÅTNA UTAN TILLSTÅND

FÖRSÄLJNINSSTÄLLEN & FYRVERKERI 
AVFYRNINGAR 24-27.8.2022

1 Nyland
8 Kymmenedalen
9 Södra Karelen
10 Södra Savolax
12 Norra Karelen 
13 Mellersta Finland
14 Lapland

Helsingintie 1426, 12400 Janakkala
ÖPPETTIDER
24h stället har öppet dygnet runt!
Försäljningen börjar onsdagen den 
24.8. kl. 12 och slutar lördagen den 
27.8. kl. 16.

Den venezianska aftonens försäljning 
kommer att äga rum mellan den 24 
- 27.8.  Aftonen firas lördagen den 
27.8. I en del av Finland kan du skju-
ta fyrverkerier med allmänt tillstånd 
från 18–24 och vanligtvis behövs en 
anmälan om fyrverkerier 5 dagar före 
användningsdag.

I de tillåta områden kan man skjuta 
raketer utomhus utanför tätort var 
vatten finns nära till hands. Se efter 
själva vad ert lokala räddningsverk 
sejjer om möjliga restriktioner.
Ifall varning för skogs- eller gräsbrand 
eller hårda vindar existerar är fyrverk-
erier förbjudna.

 Mera information, klicka här!

Genom att klicka på försäljnings-
tälle kommer du direkt till rätt plats!

24h
stället!

Kosilankatu 2, 67700 Karleby
ÖPPETTIDER
ONS - FRE: 10 - 18
LÖR: 10 - 16

Karperöntie 1, 65610 Korsholm
ÖPPETTIDER
ONS - FRE: 11 - 19
LÖR: 10 - 17

Pietilänkatu 2, 33720 Tammerfors
ÖPPETTIDER
ONS - FRE: 11 - 19
LÖR: 11 - 16

Riskintie 3, 21380 Aura
ÖPPETTIDER
ONS - FRE: 8 - 17:30 
LÖR: 9 - 14

Alavankatu 6, 15610 Lahtis
ÖPPETTIDER
ONS - FRE: 11 - 19
LÖR: 10 - 15

https://goo.gl/maps/E7hscrRKvTXCzeLW7
https://goo.gl/maps/4FgnU9UnfM7dVkvJ7
https://goo.gl/maps/hNaqR8YUM6rTgFiY6
https://goo.gl/maps/TjdEKyFCkrFMS3RQ8
https://goo.gl/maps/16Z4NmDXw4br9keV6
https://goo.gl/maps/LjgcUqZgyMLiG8kx5
https://pyrokratia.fi/pages/venetsialaiset2022
https://pyrokratia.fi/pages/venetsialaiset2022
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PRODUKT NAMN PRIS ST TOT

SMÅ PRODUKTER
1. Bomb Box 15
2. Big Bomb Box 25
3. Super Bomb Box 45
FONTÄNER
4. Geysir Kaliber C 8
LUFTBOMBER
5. Single Shot 4
6. 5000A 7
7. Tempest 9
8. Big Boom 10
RAKETER
9. I Love You 3,5
10. Monster Eyes 5
11. Supreme 8
12. Paketa 9
13. Full Sky 26
14. Sky Runners 26
15. Space 27
16. Formiddable 27
ROMERSKA LJUS
17. Starcannon 2,5
TÅRTOR
18. Little Boy 9
19. Midnight Thunder 9
20. Great Wall 16
21. Gorbacov 22
22. Crazy Clown 25
23. Stardust 25
24. Crossette 36
25. Adagio 40

PRODUKT NAMN PRIS ST TOT.

26. Tropic 46
27. Amazing 52
28. Big Boy 60
29. Hurricane 65
30. Bite Force 75
31. Supernova 89
32. Bombastic 90
33. Northern Lights 90
34. Tornado 90
35. Supreme 95
36. Big Mix 100
37. Thunder Storm 100
38. Gold & Blue 110
39. Purple & Green 110
40. Red & Silver 110
41. Night Party 115
42. Prime Time 115
43. Dragon 140
44. Phoenix 150
SIDOPRODUKTER
45. Skyddsglasögon 2
46. Nyckelring 4
47. Pyrokratia -Mugg 7
48. Pyrokraatti -Mössa 10
49. Pyrokratia -kepps 1 16
50. Pyrokratia -kepps 2 16
BENGALER
51. Bengaler, mix 6
SLUTSUMMA
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