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Katso ympärivuotinen 
verkkokauppamme 

osoitteessa pyrokratia.fi!

KOva

Single Shot

Midnight Thunder Extreme 
Machines

Edullinen ja hieno ilmapommi, jossa 
efektinä punaisia palleroita ja hopeista 
glitteriä sekä tietenkin kohtuullinen 
jyntkäys.

Brothers Pyrotechnicsin valikoiman 
paras rakettisarja on täällä (niin se 
meille myytiin)! Toimintansa lopet-
tanut Hammargrensin laaturakettien 
sukua. 15 rakuttia.

Midnight Thunder on oivallinen pik-
kupata, joka hämmästyttää efektien 
laadulla ja koolla. Toteutettu mittatar-
kalla valutekniikalla.

Prime Time

Tuotenro: 4100
Pyromassa: 110g

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

8€

www.pyrokratia.fiPyrokratia Oy / Y-tunnus: 2844236-1 facebook.com/pyrokratiaoy

Tornado

Prime Time on paras-
ta pyrotekniikkaa, jota 
rahalla voi ostaa. Tässä 
padassa on täydellinen 
tasapaino tempoa ja 
näyttävyyttä. Valikoima 
vaihtuu, mutta Prime 
Time pysyy.

VOITA
ILOTULITUSNÄYTÖS!

OSALLISTU ARVONTAAN ja voita juhliisi unohtumaton ilotulitusnäytös 
ammattilaisen toteuttamana! Arvontaan voit osallistua leikkaamalla 
takasivun kupongin irti ja palauttamalla täytettynä myyntipisteeseen 

myyntiaikana 27. - 31.12.2019. Näytös suoritetaan 1.2. - 6.12.2020.

Voittaja kuittaa itselleen ilotulitusnäytöksen haluamanaan ajankoh-
tana haluamassaan paikassa. Palkinnon arvo on 

1190 euroa.*

Tornado on Suomessa 
myytävistä viuhkapadois-
ta ehkä kovimmin jynt-
käyttelevin ja näyttävin 
kokonaisuus. Lähes kilo 
aitoa chiinalaista ruutia 
takaa näyttävän finaalin 
isompaankin näytökseen. 
Kilpailijalta saat samalla 
hinnalla puolikkaan.

Stardust

Hurricane

Pyrokraatti-pipo

Tuotenro: 4105
Pyromassa: 314g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 24
Kesto: n.45s  

Pyrokraatti-pipo on paras 
mahdollinen suoja byro-
kraattien ja bolševikkien 
mielivaltaa vastaan. Näitä 
elintärkeitä suojavälineitä 
on tarjolla enää rajoitettu 
erä! Viimeiset viedään 
tässä sesongissa.

Bomb Box

Joku joskus väitti 
meidän olevan vain 
tähtipölyä. Pyrokraat-
tien astronomian (ja 
astrologian) tutkimus-
laitoksen mukaan se ei 
pidä paikkaansa. Tämä 
pata on silti lähes liian 
hyvä tässä hintaluo-
kassa.

Tässä padassa on hävyttömän hyvä hinta-ruutisuh-
de. Mukavasti vaihtuvat kuviot punaisen, vihreän, 
sinisen ja kultaisen sävyissä tekevät lähtemättömän 
vaikutuksen myös pahimpaan ilotulitteiden vihaa-
jaan. 

*Näytöspaikka on oltava kelvollinen ilotulitusnäytökselle. Pyrokratia Oy arvioi 
paikan sopivuuden. Osallistuminen ei edellytä ostamista, eikä täysjärkisyyttä

Lapsenmieliselle aikui-
selle pyrokraatille sopiva 
valikoima pientuotteita. 
Paketti sisältää: 6 kpl 
munakranaatteja, 6 kpl 
taikapalleroita, 10 kpl 
strobovaloja, 12 kpl her-
hiläisiä, 6 kpl spinnereitä, 
6 kpl pyöriviä kiekkoja, 
tankki, perhonen ja pieni 
tulivuorisuihku.

Tuotenro: 4400
Pyromassa: 991g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 127
Kesto: n.70s  105€

10€

2,5€Tuotenro: 4002
Pyromassa/tuote: 18g
Putken halk.: 30mm

kpl/pkt: 3

79€

20€ 10€ Tuotenro: PIPO
Pyromassa: 1000kg
Kesto: 150 vuotta  

Tuotenro: EM5124
Pyromassaa/pkt: 336g 

kpl/pkt: 1532€

Tuotenro: 1000
Tuotteita/pkt: 49

Pyromassa/pkt: 58,5g

Tuotenro: 4202
Pyromassa: 910g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 49
Kesto: n.40s  

Tuotenro: 4103
Pyromassa: 806g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 48
Kesto: n.40s  49€

Älä osta sikaa säkissä, 
katso tuotevideot YouTubesta!

Hae: Pyrokratia Oy

Lue pääkirjoitus  
sivulta 2!

Real Steel

Tuotenro: RS1881
Pyromassa: 967g

Putken halk.: 25/30mm
Laukauksia: 88
Kesto: n.70s  

Real Steel on takavuo-
sien ehkä kovin täyden 
latingin pata. Se on täällä 
taas -ainakin hetken! 
Pyrokraatit saivat likaisiin 
käsiinsä erän tätä herk-
kua, jota nyt lahjoitamme 
lähes uloskantohintaan!

99€



Blast

Sternraketen
Sternraketen on kymmenen kappaleen rakettiset-
ti, jonka piti tulla pienen fyysisen kokonsa vuoksi 
pelkästään verkkokauppaan tarjolle. Koeammut-
tuamme nämä ulkoisesti vaatimattomat raketit 
päätimme kuitenkin raadin yksimielisellä päätök-
sellä ottaa nämä isompana eränä sesonkimyyntiin. 
Tästä ei nimittäin hinta-laatu-suhde parane! Näissä 
raketeissa on panostettu ruutiin, ei pahviin.

Napsakka, pieni rakettisetti mukavalla avauspa-
noksella ja kokoonsa nähden kivalla kuviolla. 
Pakkauksessa tusinan verran raketteja.

Astro Blaster
Pyrokraattien avaruustutkimuslaitos kehitti pit-
kään rakettia yhdessä maailman suurimman ilo-
tulitteiden valmistajan kanssa. Tuloksena Galaksit 
räjäyttävä tulitus, jonka muistaa vielä ensi vuonna.

Tuhatvuotinen taideperintö uhattuna - 
kuka pelastaisi sen?

On surullista kirjoittaa joka vuosi saman aiheen ympäril-
tä. Lähes kaikki keskustelu ilotulitteista julkisuudessa 
liittyy tavalla tai toisella ilotulitteiden kieltämiseen tai 
haittoihin. Tuskin mikään muu harrastus, elinkeino ja 

taidemuoto on vastaavan jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Jatku-
van siilipuolustuksen sijaan kertoisin mielelläni tämän tuhatvuo-
tisen mystisen harrastuksen lukemattomista eri tasoista ja syvyyk-
sistä. 

Kun hiljattain järjestimme näytösampujakurssin, johon sisältyy 
myös käytännön ilotulitusnäytösharjoitus, saimme lukuisia vali-
tuksia ilotulitteiden aiheuttamasta metelistä, vaikka tiedotimme 
asiasta etukäteen. Osa valituksista tuli tietenkin jo ennen ainoa-
takaan ilotulitetta. Kyseessä oli lyhyt sarja ammatti-ilotulitteilla 
suoritettuja pienoisnäytöksiä. Valitsimme harjoituspaikan niin, 
että alueella olisi mahdollisimman vähän asuintaloja, mutta emme 
silti välttyneet valitusten tulvalta. Menkää kaupunkiin meluamaan, 
sieltä sanottiin.

Kun sitten järjestämme ilotulitusnäytöksen kaupungissa, saamme 
vielä enemmän kehotuksia häipyä maalle ampumaan ilotulittei-
tamme. Kyseessä on edelleen ammatti-ilotulitusnäytös. Paraikaa 
eduskunnan käsittelyssä oleva kansalaisaloite ei tähtää ammatti-
näytösten rajoittamiseen, vaan ainoastaan kuluttajatuotteiden. Silti 
valitusten tulva kohdistuu kerta toisensa jälkeen jokaikiseen am-
mattilaisen toteuttamaan ilotulitusnäytökseen. 

Sosiaalinen media on tehnyt tehtävänsä. Äänekäs, kärkäs ja huo-
nosti informoitu valittajajoukko on saanut voimakkaan äänitorven. 
Tätä joukkoa ei voi hiljentää, eikä se hiljene. Tälle joukolle kelpaa 
ratkaisuksi vain selkävoitto. Eikä sekään riitä. Valituksen kohteita 
on loputtomiin. Tämä ilmiö ei ole yksinomaan ilotulitealan ongel-
ma, vaan se on globaali sosiaalinen katastrofi, joka uhkaa tuhota 
kaiken rakentavan ja faktoihin pohjautuvan keskustelun. 

Olen yrittänyt saada aikaan rakentavaa keskustelua usean tätä jouk-
koa edustavan henkilön kanssa — tuloksetta. Keskustelu onnistuu 
kyllä kasvotusten, koska valituksen takana olevat argumentit ovat 
huonosti perustettuja tunnepohjalla. Sosiaalisessa mediassa tehtä-
vä on mahdoton. Valittajien kanssa voi vain aniharvoin keskustella 
asiapohjalta ja asiallisesti. Mikä siis ratkaisuksi?

Jos siis valitusta aiheuttavien asioiden lista on loputon ja krooni-
sia valittajia syntyy uusi sukupolvi toisensa jälkeen, mitä voisimme 
tehdä? Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, joten kanava jat-
kuvalle ulinalle on kuolematon. Ongelma ei kuitenkaan varsinai-
sesti ole loputtomat valitukset aiheesta kuin aiheesta, vaan asioista 
päättävien tahojen reaktiot. Ratkaisu ainaiseen valitukseen on siis 
huonosti perusteltujen valitusten jättäminen huomiotta.

Jos kuluttajailotulitteiden kielto toteutuisi, olisivatko aloitteen te-
kijät ja allekirjoittajat tyytyväisiä? Lopettaisivatko he valittamisen 
myös ammatti-ilotulituksista? Eivät tietenkään. On selvää, että 
seuraava askel olisi ilotulitusten täyskielto koko maassa. Uskon, 
että suurin osa valituksista kohdistuu juuri ilotulitusnäytöksiin, ei 
niinkään kuluttajailotulitteisiin.

Suurin hyökkäys ei oikeastaan kohdistukaan kuluttajailotulitteisiin, 
vaan nimenomaan ammattilaisnäytöksiin. Hyökkäys on jo alkanut, 
vaikka se ei etenekään tällä hetkellä lainsäädäntöteitse. Useat kau-
pungit ovat ottaneet asiakseen korvata perinteiset ilotulitusnäy-
tökset tofu-versioilla, laser- ja valonäytöksillä. Yleensä tilaajataho 
vetoaa valoshown ”ympäristöystävällisyyteen” ymmärtämättä sitä, 
että rekkakuormallinen korkealle jalostettua tekniikkaa on jo elin-
kaarensa alussa kuluttanut luonnonvaroja ja aiheuttanut päästöjä 
enemmän kuin kukaan osaisi edes laskea.

Kun kulttuurihistoriallisesti arvokkaita veistoksia tai rakennuksia 
tuhotaan, länsimaiset ihmiset kokoontuvat kauhistelemaan kuo-
rossa. Kun alkuperäiskansojen kulttuuria kohdellaan kaltoin, me-
dia raivoaa. Kun tuhatvuotinen taidemuoto tahdotaan hävittää, 
media pitää sitä hyvänä ja eduskunta kokoontuu äänestämään. 

Ilotulitus taidemuotona on uhattuna paljon laajemmalla rintamal-
la kuin moni osaa kuvitella. Ilmiö on maailmanlaajuinen ja se sai 
alkunsa sosiaalisen median noususta. Tuhatvuotinen taideperintö 
on uhattuna. Kuka pelastaisi sen?

Parempaa seuraavaa vuotta toivottaen, Pääpyrokraatti

Hokus Pokus

Destiny Penny Farthing

Stinging Bees Tulivuori Duo

Kaunis tulisuihku, jossa kolme suurta miinaa 
”yllärinä” tulisuihkun lomassa. ULLATUUS!

Tätä tuotetyyppiä ei ole hetkeen nähty Suomessa! 
Aurinkopyörä on aitaan tai vastaavaan naulattava 
pyörivä tulisuihku. Destiny on pitkäkestoinen ja 
väriä vaihtava aurinkopyörä. 

Penny Farthing on nimitys 1800-lukulaisille 
varhaisille polkupyörille, joissa istuttiin suuren 
eturenkaan yläpuolella. Tässä paketissa on polku-
pyörän tapaan kaksi pyörää, joissa kaunis, väriä 
vaihtava efekti. Aurinkopyörä kiinnitetään aitaan 
tai vastaavaan telineeseen.

Stinging Bees eli 
pistävät mehiläiset on 
omalaatuinen tuote, 
joka toimii perinteisen 
satatähtisen tapaan 
sarjatulella, mutta 
väripallojen sijaan se 
sylkee pieniä poksah-
tavia kultakuvioita.

Paketissa kaksi kau-
niilla eri efekteillä 
varustettua tulivuo-
risuihkua. Kokoluo-
kassaan ehdottomasti 
parhaita tulivuori-
suihkuja JoHo Pyron 
laadulla.

18€Tuotenro: AB5018
Pyromassaa/pkt: 210g 

kpl/pkt: 5 15€

Tuotenro: FR15-G1
Pyromassaa/pkt: 150g 

kpl/pkt: 10

7€

8€8€
Tuotenro: HP8019
Pyromassa: 130g 
Kesto: n.50s

Tuotenro: PXR218
Pyromassaa/pkt: 120g 

kpl/pkt: 12

Tuotenro: DE8057
Pyromassa: 24g 
Kesto: n.50s

7€

Tuotenro: PF8040
Pyromassa: 2x12g 
Kesto: n.50s

Tuotenro: 4000
Pyromassa: 2x60g 
Kesto: n.45s

12€
Tuotenro: SB65034
Pyromassa: 26g
Laukauksia: 100 3,5€



Power Station

Red Admiral Salute

Peacock Tail Global Party Colossus

Grand Finale Tropic Amazing

Magnificent Thunder Bombastic Green & Magenta

Tämäkin pata piti olla vain verkkokaupassa tarjolla 
pieninä erinä, mutta koeammunnan jälkeen pyro-
kraattien ihmisoikeusneuvosto totesi, että olisi rikos 
ihmisyyttä vastaan jättää tämä tuomatta myös se-
sonkimyyntiin. Massiiviset kuviot fyysisesti pienessä 
padassa!

Tulevaisuuden puolue maailmanhallituksessako? Ei, 
vaan ruotsalaiset ovat päättäneet laajentaa kuninkaal-
liset juhlat maailmanlaajuisiksi. Efekteinä tuuheaa 
brocadea ja glitteriä.

Colossus on vaikuttava puolikiloinen jötkäle niin 
edullisesti, että se kuuluisa viiden euron pizzakin kal-
penee! Efekteinä eri värein höystetyt brocade-kuviot 
ja tuuheat kultanousut.

Grand Finale sopii nimensä mukaisesti pienemmän 
setin finaalipadaksi. Colossuksen sisarpata, jossa 
efekteinä eriväriset välkkeet sekä rätinäpalmua.

Tämä trooppinen makupala on ollut jo vuosia ilotuli-
tehörhöjen hankintalistalla, ja syykin siihen on selvä: 
48 vakuuttavaa laakia sullottuna täyteen JoHo Pyron 
vakuuttavaa pyromassaa on vaikuttavaa katseltavaa 
alle 40 euron hinnalla.

Amazing on nimensä mukaisesti upea JoHo Pyron 
tuotos, jossa on järeämpi 30 mm kaliiberi isompien 
kuvioiden saavuttamiseksi.

Magnificent Thunder on massiivinen mutteripata JoHo 
Pyron valikoimista. Tämä lähes kiloinen jötkö on loistava 
sekoitus kestoa ja näyttävyyttä.

Bombastinen tarkoittaa sivistyneistön kielellä mahti-
pontista tai liioittelevaa. Meille vaatimattomille junteille 
bombastisuus selittyy parhaiten tällä padalla. Bombasti-
cissa on massiiviset, suurimman sallitun kaliiberin putket, 
jotka suoltavat taivaalle kovaäänistä taidetta monissa eri 
väreissä.

Green & Magenta on JoHo Pyron uutuus supersuo-
sittuihin väriteemaisiin patoihin. Pitkäkestoinen pata, 
jossa 102 laukausta viuhkaan ja suoraan sekä upeat 
miinat alasektorissa. Hintakin on alle vappusatasen 
(vai oliko se viisikymppinen?)

Salute on Royal Partyn uustuotantoa edustava pata, 
jossa on vakuuttavat 30 millin kaliiberilla varustetut 
putket ja mukavan vaihtuvat efektit.

Tässä padassa efektit ovat moninaiset kuin demarimi-
nisterien selitykset Postin lakkoon johtaneista toimen-
piteistä. Saluten sisarpata, jossa lopussa upea sinikul-
tainen finaali rakkaan kotimaamme kunniaksi.

Power Station on Olkiluodon kolmosreaktorin 
kunniaksi nimetty pata, jossa on pienestä koostaan 
huolimatta jerkkua n. 1 600 megawatin verran, eikä 
hinta ole silti edes kymmentä miljardia.

Padat

Tuotenro: 538
Pyromassa: 157g

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

8€

Tuotenro: 546
Pyromassa: 290g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 16
Kesto: n.25s  

17€

17€ 29€ 35€

35€ 39€ 45€

79€Tuotenro: 4203
Pyromassa: 945g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 61 79€Tuotenro: 4300

Pyromassa: 995g
Putken halk.: 45mm

Laukauksia: 25 
99€Tuotenro: 4405

Pyromassa: 991g
Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 102
Kesto: n.60s  

12€
Tuotenro: TB16
Pyromassa: 126g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 18
Kesto: n.30s  

Tuotenro: 569
Pyromassa: 290g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 16
Kesto: n.25s  

Tuotenro: 892
Pyromassa: 490g

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

Tuotenro: 869
Pyromassa: 490g

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

Tuotenro: 882
Pyromassa: 490g

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

Tuotenro: 4102
Pyromassa: 576g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 48
Kesto: n.45s  

Tuotenro: 4201
Pyromassa: 630g

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



Ultrakevyet suojalasit

Hieman isomman rakettimiehen toivevalikoima.
Sisältää: Tankkeja 2 kpl, spinnereitä 12 kpl, pyöriviä kiekkohär-
pättimiä 6 kpl, tulivuorisuihkuja 2 kpl, laskuvarjopommeja 2 
kpl, perhosia 2 kpl, Thunder King Single Shotteja 2 kpl, strobo-
valoja 10 kpl, munakranaatteja 12 kpl, pieniä strobopillereitä 6 
kpl ja herhiläisiä 12 kpl.

2€

www.pyrokratia.fiPyrokratia Oy / Y-tunnus: 2844236-1 facebook.com/pyrokratiaoy

Vantaa Sähkötie 3 ark 10-21, la 10-21, 
su 10-21, aatto 10-18Gigantti Megastore

ark 10-21, la 10-18, 
su 11-20, aatto 10-18

Espoo Finnoonlaaksontie 1-5
Gigantti Megastore

ark 10-21, la 10-19, 
su 11-20, aatto 10-18

Raisio Itäniityntie 14
Gigantti Megastore

Salo Hämeentie 37 ark 10-19, la 10-18, 
su 11-18, aatto 10-18Gigantti

Hämeenlinna pe 10-19, la 9:30-16, 
su 12-16, ma 10-18
aatto 10-16Euronics, Tiiriönsuontie 12

Hyvinkää
RTV, Sillankorvankatu 5

ark 8-18, la 9-14, 
su sulj., aatto 8-18

Riihimäki
RTV, Herajoentie 13

ark 8-18, la 9-15, 
su sulj., aatto 8-18

Järvenpää Wärtsilänkatu 14
Euroset itsepalvelukirppis

ark 11-19, la 10-15, 
su 10-15, aatto 11-17

Mäntsälä Maisalantie 12
Autoliike Keijo Lehtonen

ark 9-18, la 10-15, 
su 10-16, aatto 9-17

Porvoo
Gigantti Ratsumestarinkatu 9

ark 10-19, la 10-18, 
su 11-18, aatto 10-18

Lohja Korjaamokuja 3
Gigantti

ark 10-19, la 10-18, 
su 11-18, aatto 9-17

Forssa Opintie 2
Forssan Ase ja Retkeily

ark 9-17, la 9-15, 
su sulj., aatto 9-16

Stroboskop

Väritähtisädetikku 18”

Dragon EggsGeysir A tai C

Sytytyspuikko

Panda

Frogi

Starcannon

Joensuu Salpakatu 6
Karjalan Pultti

Kouvola Korjalankatu 20
Kymen Kaihdin

ark 10-18, la 10-18, 
su 10-18, aatto 10-17

Kyrö Sahantie 1
K-Market Kyrö

ark 9-20, la 9-20 
su 9-20, aatto 9-18

Lappeenranta pe 10-20, la 10-18, 
su 11-18, ma 10-19
 aatto 10-18Gigantti  Myllärinkatu 12

Seinäjoki Välskärinkatu 9 ark 8-19, la 9-16, 
su sulj., aatto 8-18K-Rauta

Tampere ark 10-21, la 10-18, 
su 11-18, aatto 10-18Gigantti Kaleva

Pandoja voi ihastella nyt myös Ähtärin ulkopuolella! 
Meillä on Pandoja tosin sentään kuusi kappaletta, eikä 
näiden katselu maksa niin paljoa kuin niiden tois-
ten. Näitä ei myöskään tarvitse palauttaa kiinalaisille 
käytön jälkeen.

Starcannon on perintei-
nen satatähtinen nimet-
tynä tyylikkäästi Lontoon 
murteella tähtitykiksi. 
Ruiskuttelee 100 väripalloa 
taivahalle epämääräisessä 
järjestyksessä sarjatulena.

Geysireiden eli kuumien lähteiden katselu ei ole 
koskaan ollut näin halpaa! Peru siis Islannin-lentosi ja 
nauti geysireistä kotiphallasi! Hieno, kirkas bengalin-
tuli, jonka jälkeen massiivinen rätinäpilvi. Saatavina 
kahta eri kokoa!

Nämä lohikäärmeen munakset kuoriutuvat sytytys-
langan lämmöstä ja syntyvät räiskyvinä pienokaisina 
maailmaan. Muistuttaa munakranaattia ilman ikäviä 
muovikuoria.

Näissä tähtisädetikuissa on enemmän tuumia kuin 
Olga-mummun telkkarissa. Hieno, värillinen tähtisä-
detikku siis pituusmitassa 18 tuumaa eli 1,5 jalkaa; 
0,004 jalkapallokenttää; 0,2 jääkarhua tai SI-järjestel-
män mukaisesti 457,2 millimetriä. Se on paljon se.* 
Kaiken muun lisäksi näissä on värit!

*selvyyden vuoksi: 1,48168e-17 Parsekia

pe 8-17, la 10-15, 
su 12-15, ma 8-17
aatto 8-15

Big Bomb Box

Arvontalipuke

     NIMI: _________________________

     PUH: __________________________

     OSOITE: _______________________

                      _______________________

Leikkaa tämä irti ja osallistu ilotulitusnäytöspaketin
arvontaan! Palauta myyntipisteeseen täytettynä.

Frogi tunnettiin aikanaan myös heinäsirkkana. Hei-
näsirkat kuitenkin kokivat olevansa enemmän sam-
makoita kuin heinäsirkkoja, joten nykyään ne (he) 
vaativat itseään kutsuttavan frogeiksi.

Näillä sytytät niin juhannukokon kuin ilotulitteetkin. 
Palaa 3-4 minuuttia isolla liekillä. 5 kpl paketissa.

Ehkä maailman, Suomen tai vähintäänkin Manses-
terin kevyimmät ja hienoimmat suojalasit! Sopii niin 
rälläkän kipinöille kuin ilotulitteillekin.

Tässäpä oiva stroboskooppi, joka ei tarvitse edes säh-
köä. Tällä saat kotipihallesi parhaat bileet ja ysäritun-
nelman. Lisää vain discopallo ja Macarena!

CE-hyväksytty (EN 166)

Tuotenro: TC18
kpl/pkt: 5 1,5€

3,5€ Tuotenro: PXG203
kpl/pkt: 3

Tuotenro: 4001
Pyromassa: 25g
Laukauksia: 100 

2€ 3€Tuotenro: 0819
kpl/pkt: 6

0,5€
Max 4 pkt/asiakas!

Tuotenro: TC17
kpl/pkt: 127€

Tuotenro: FM12-FL5
kpl/pkt: 10 tai 3

Tuotenro: 1001
Tuotteita/pkt: 68
Pyromassa/pkt: 142g 22€

2€
Tuotenro: MA0549

kpl/pkt: 5

Tuotenro: PF0709
kpl/pkt: 5

2,5€


