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Gold Salute

Älä osta sikaa säkissä, 
katso tuotevideot YouTubesta!

Hae: Pyrokratia Oy

ILOTULITE-
MYYNTI 27.-31.12.

LaserBALLS

Sternraketen Überstürmer

MEGAThunderbolt
Thor’s

65129 129 €€

Tässä tuotteessa on sama 
perustavanlaatuinen ongelma 
kuin juustonaksuissa: ne lop-
puvat aina kesken! Toisaalta 
laaseripallot eivät haise yhtä 
pahalta. Laserballsit ovat ne-
rokkaalla tavalla toteutettuja 
ilmaan nousevia hyrriä, jotka 
vinkuvat hassunhauskasti 
noustessaan! Sesongin haus-
kin pientuote.

Tuotenro: CLE4548
Pyromassa: 1963,3g

Putken halk.: 20/25mm
Laukauksia: 189
Kesto: n.70s  

1,5€

15€

Tuotenro: FL1
kpl/pkt: 6

MEGA on pyrokraattien Suomen 
markkinoille tuoma jäätävän iso 
jöllykkä, jossa hinta-laa-
tusuhde on enem-
män kuin kohdil-
laan. Suurin sallittu 
kaliiberi, suurin 
sallittu pyromassa 
yksittäisessä padassa 
ja pienin sallittu hinta 
takaavat näyttävän 
shown kohtuuhinnal-
la.

Thor’s Thunderbolt on suurin yksittäinen tuote, jonka kuluttaja voi 
myyntitiskiltä ostaa mukaansa. Tavallisessa padassa saa olla maksimis-
saan kilo ruutia, mutta tässä ruutia ja näyttävyyttä on tuplasti. Massii-
vinen Thor’s Thunderbolt ampuu sekä suoraan että viuhkaan yhteensä 
189 laukausta! 

Kilpailevilta yrityksiltä saa kilon ruutia samalla hinnalla kuin Thorilta 
saat kaksi. Thorilla tavataan!

Gold Salute 
eli kultainen 
tervehdys on 
suorastaan lois-
tava viuhkapata 
hintaluokassaan. 
Joka toinen rivi on 
upeaa valuvaa kultaista 
brocadea ja joka toinen 
rivi mahtavan kovaäänistä 
titanium salutea.

Sternraketen on Saksan markkinoille suun-
niteltu täydellinen pienrakettilajitelma, joka 
hakee vertaistaan omassa luokassaan. Paketis-
sa kymmenen upealla kuviolla varustettua 
pientä rakettia ja viisi erilaista efektiä. Tämä 
setti oli viime sesongin kuuminta tavaraa.

ACHTUNG! Überstürmer on DDR:n naiskuulan-
työntäjien tapaan pumpattu täyteen testosteronia ja 
steroideja. Tämä Führerin nimeämä rakettisatsi on 
räätälöity pyrokraattien makuun erillistilauksena 

Funken saksalaisten nahkatakkisten 
kavereiden tiukas-

sa valvonnasssa. 
Tämän parempaa 

rakettisettiä et 
Suomesta löydä. 
Ja jos löydätkin, 
niin et ainakaan 
tällä hinnalla. 13 
rakettia, joissa 
jokaisessa eri 
efekti!

Tuotenro: FR15-G1
Pyromassaa/pkt: 150g 

kpl/pkt: 10 30€

Tuotenro: CLE4064
Pyromassa: 1000g
Putken halk.: 48mm
Laukauksia: 25
Kesto: n.55s  

30€Tuotenro: 4886
Pyromassa: 500g

Putken halk.: 20mm
Laukauksia: 49
Kesto: n.25s  

Tuotenro: FR30-GS
Pyromassaa/pkt: 416g 

kpl/pkt: 13

http://www.pyrokratia.fi
http://facebook.com/pyrokratiaoy
https://youtu.be/9DUxwHRXQ8o
https://youtu.be/zYWbc28Nk_4
https://youtu.be/c94HmNLoFNE
https://youtu.be/jQ7J7_HGC94
https://youtu.be/Tpa4T_UKDrg
https://youtu.be/drlPCOTHIH0
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7hVoPUCNYjJ927vP7ln9ypR
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7hVoPUCNYjJ927vP7ln9ypR
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7hVoPUCNYjJ927vP7ln9ypR
https://pyrokratia.fi/
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7hVoPUCNYjJ927vP7ln9ypR


Conic Fountain

Liliput
Pienestä koostaan huolimatta Lilliputeissa on hie-
not värikkäät kuviot sekä kunnon avausjyntkäys. 
Nämä ovat hauskoja pienraketteja alkuillan suhi-
noihin. Paketissa 10 rakettia ja neljä eri efektiä:

4x Silver tail to big silver chrys
2x Silver tail to blue peony
2x Silver tail to white strobe
2x Silver tail to brocade crown

Silberraketen
Silberraketen on hopeahännillä varustetuilla rake-
teilla kyllästetty rakettipakkaus, jossa on seitsemän 
upeaa 20-grammaista rakettia ja kuusi Sternrake-
tenia vastaavaa 15-grammaista rakettia. Jokaisessa 
13 raketissa on erilainen efekti. Tämä kilpailee 
hinta-laatu-suhteessa huippusuositun Sternrake-
tenin sekä 
Tiina Jylhän 
huippulaa-
dukkaiden 
kasvomas-
kien kanssa.

Pohdintaa kuluneesta vuodestaVuosi 2020 on ollut synkkä. Ihmiskunta on kohdannut, 
joskin ei täysin odottamatta, yhden suurimmista mo-
dernin ajan haasteistaan. Kriisi on syvä ja se on globaali. 
Kaikkia pandemian seurauksia ei vielä edes tiedetä eikä 
katastrofin syvyyttä tunneta. Pandemia on verrattavissa 

jopa sotatilaan, sillä se vaikuttaa ihmisen elämään niin monella eri 
tasolla. Kriisillä on suuret terveydelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja 
psykologiset vaikutukset. Ihmisten arki on muuttunut ja tilanteen 
normalisoituminen kestää varmasti vuosia. Silti paluuta entiseen ei 
enää ole, vaan kansojen käyttäytyminen on muuttunut pysyvästi.

Pandemian kaltaista katastrofia ei voi lykätä pikavipeillä eikä siltä 
voi paeta. Se on kohdattava joko taistellen tai alistuen. Tällainen 
ehdottomuus on nykyihmiselle vierasta. Kaiken somepöhinän ja 
selfieiden keskellä on vaikeaa hyväksyä elämän rajallisuus ja ihmis-
kunnan avuttomuus. Kaikesta tekniikasta ja tieteestä huolimatta 
olemme silti luonnonvoimien armoilla. Sairaus ja kuolema on vie-
ty kauas tavallisen ihmisen arjesta, mutta nyt se on tullut lähelle 
meitä kaikkia. Näin pandemian keskellä onkin hyvä aika pysähtyä 
ja miettiä, mikä elämässä on todella tärkeää. 

Myös ilotuliteala on saanut osansa pandemian taloudellisesta vai-
kutuksista. Tuotteiden tuotanto häiriintyi Kiinassa vakavasti sa-
malla, kun suurin osa kaikista ilotulitusnäytöksistä peruttiin koko 
vuoden ajalta. Myös kaupunkien ja kuntien uudenvuoden ilotuli-
tulitukset on suurilta osin, ellei kokonaan, peruttu tältä vuodelta. 
Kaiken kukkuraksi Kiinassa on paljon ongelmia uusien viran-
omaismääräysten ja satamien muuttuneiden ohjeistuksien vuoksi. 

Toisaalta Suomen ilotulitealalla on tapahtunut myös paljon posi-
tiivista. Kuluttajatuotteiden tarjonta parantuu jatkuvasti verkko-
kauppojen myötä ja nykyisin valikoima on moninkertainen parin 
vuoden takaiseen. Aiemmin Suomi oli kuluttajailotulitteiden perä-
pohjola, jossa tuotteiden tarjonta on huomattavasti Eurooppaa hei-
kompaa. Nykyisin lähestymme tarjonnan laadun ja määrän suh-
teen Eurooppalaista tasoa kovaa vauhtia. Hintataso on Suomessa 
hieman keskieurooppaa korkeampi erityisesti logistiikasta ja ras-
kaasta sääntelystä johtuen. Ilotulitealan lainsäädäntö alkaakin olla 
vakavasti päivityksen tarpeessa, sillä se on jäänyt verkkokauppojen 
kehityksestä pahasti jälkeen.

Kirjoitin viime vuonna ilotulitekulttuurista Suomessa ja ilmaisin 
huoleni sen tulevaisuudesta. Tälläkin saralla on paljon positiviisia 
merkkejä ilmassa. Viime vuonna järjestämämme F4-ammatti-ilo-
tulittajakurssi on saanut paljon kyselyjä myös tänä vuonna. Vali-
tettavasti ensin koronasta johtuen ja sittemmin uuden varaston 
rakennuskiireiden vuoksi emme ehtineet tänä vuonna pitää ol-
lenkaan kurssia. Positiivista on kuitenkin ollut valtava kiinnostus 
kurssia kohtaan, mikä kertoo siitä, että ilotulituskulttuurin suhteen 
Suomi ei vielä ole toivoton tapaus. Lisäksi Pyro- ja Ilotulitustaiteen 
Edistämisyhteisö PITE ry on tehnyt paljon pohjatyötä amatöörita-
son ilotulituksen SM-kisojen järjestämiseksi. Kaikki edellämainit-
tu on vienyt harppauksittain ilotulitealaa eteenpäin Suomessa pel-
kästään kuluvan vuoden aikana. On siis kohtuullista odottaa hyvää 
kehitystä myös tulevina vuosina. 

Ilotuliteala pienenä elinkeinonakin on ottanut askeleita oikeaan 
suuntaan. Pelkän kovan ytimen lisäksi kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota vastuullisuuteen ja esimerkiksi hiljaisten tuotteiden tar-
jontaan. Pyrokratia Oy:n osalta olemme lisänneet merkittävästi 
tuotteiden testaamista ja videointia kuluttajan arvioitavaksi. Ny-
kyisin suurimmasta osasta myös verkkokaupan tuotteista löydät 
itse kuvaamamme videot.

Kaiken kurjuuden keskellä on siis myös paljon positiivista ja on 
hyvä pyrkiä iloitsemaan myös pienistä asioista. Tänä vuonna on 
erinomainen tilaisuus tutustua kuluttajailotulitteiden nykytarjon-
taan ja nauttia elämän pienistä iloista pienellä perhe- tai kaveripo-
rukalla. Tehkäämme siis tänä vuonna vuodenvaihteesta ilon ja va-
lon juhla synkkyyden keskelle. Hyvästellään vuosi 2020 menneeksi 
ja toivotetaan valoisampi vuosi 2021 tervetulleeksi. 

Allekirjoitan tämän kirjoituksen samalla tavoin kuin viime vuonna-
kin:

Parempaa seuraavaa vuotta toivottaen, Pääpyrokraatti

Tervetuloa ilotuliteostoksille!

Helgafell

Cuckoo Cuckoo 2 Satatähtinen

Gold Strobe Midnight Thunder

Upeaa kultaista valuvaa 
Brocadea ja punaista glitteriä-
sylkevä Helgafell on harvi-
naisuus suihkujen joukossa. 
Näyttävimmillään asetettuna 
korokkeelle, josta efekti pää-
see valumaan mahdollisim-
man alas. Tässä on panostettu 
keston sijaan näyttävyyteen.

Tämä kukko kiekuu 
kahdesti, puhisee 
näyttävästi kultaa 
ja väripalleroita ja 
lopuksi äänekäs 
rätinäpilvi. Paketis-
sa neljä suihkua eli 
kappalehinta loista-
valle suihkulle vain 
2€!

Perinteinen sarjatulta syöksevä 
roomalaispata eli satatähtinen. 
Ei välttämättä sovellu illan lop-
puhuipennokseksi, mutta kyllä 
tätä nyt mieluummin katselee 
kuin Euroviisuja.

Jos Eurojaskan voitto 
jäi tänä(kin) vuonna 
saamatta, voit lohdut-
tautua katselemalla 
Gold Stroben kullan 
kimallusta kahden 
Casino-arvan hinnalla. 
Upeat, pitkään kestävät 
efektit pienessä padas-
sa!

Paketissa kaksi kau-
niilla eri efekteillä 
varustettua tulivuo-
risuihkua. Näissä 
tulivuorissa on myös 
suihkuille harvinainen 
loppuhuipennus.

20€

6€ Tuotenro: 8448
Pyromassa: 100g 

Kesto: 25s

12€

Tuotenro: FR15M20-S1
Pyromassaa/pkt: 230g 

kpl/pkt: 13

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

Tuotenro: FF-CC3-B
Pyromassa: 4x42g 
Kesto: n.25s/kpl 8€

Tuotenro: FC20-16-5
Pyromassa: 128g

Putken halk.: 20mm
Laukauksia: 16 10€

Tuotenro: 4001
Pyromassa: 25g
Laukauksia: 100 

2€

9€
Tuotenro: 4100
Pyromassa: 110g

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

10€
Tuotenro: FR8S-MIX
Pyromassaa/pkt: 80g 

kpl/pkt: 10

Midnight Thunder 
on monivuotinen 
bestseller JoHo Pyron 
valikoimasta ja siihen 
onkin varsin hyvä 
syy. Tämä pata tarjoaa 
komeita paukkuja 
ja kauniita kuvioita 
makkaraperunoiden 
hinnalla.

https://youtu.be/vHHuE7DbsQE
https://youtu.be/HUHiKvCd1q4
https://youtu.be/jWhtMAsbaRc
https://youtu.be/Xt7AcXzkviQ
https://youtu.be/DLBNjRMzHXQ
https://youtu.be/JDzrhRmmOgQ
https://youtu.be/b3QMKUHj5B4
https://youtu.be/CgSGQc-m4kQ


Sexy Mise

Tropicissa on toteutettu 25 millin kaliiberilla yhdis-
telmä näyttävyyttä ja pitkää kestoa. 48 laukaukseen 
mahtuu myös paljon vaihtelua sekä sekä komea 
crackling-palm -finaali.

Stardust on jokaisen hörhön jokavuotinen pakko-os-
tos. Kunnon avauspanokset ja vaihtelevat efektit 
valkoista glitter peonya, eri värisiä dahlioita, hopea-
palmua sekä näyttävä taivaan peittävä rätinäpilvi 
lopuksi.

PadatPadat

Tuotenro: 4102
Pyromassa: 576g

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

Great Wall Stardust

Tropic Neon Knights Hurricane

Green & Magenta Prime Time

Tuotenro: PPB16112
Pyromassa: 176g

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

12€

Pyrokraattien keskuskomitea piti pitkään kokousta 
siitä, että onko tämä pata liian härski tuotavaksi 
sesonkiin. Valitettavasti pitkään valuva upea broca-
de-kuvio oli liian kaunis ohitettavaksi ja päätimme 
ottaa tämän suuren yleisön saataville sesonkitiskille 
asti.

Tuotenro: -
Pyromassa: 238g

Putken halk.: 19mm
Laukauksia: 35  

15€ 20€
Tuotenro: 4105
Pyromassa: 314g

Putken halk.: 28mm
Laukauksia: 24
Kesto: n.45s  

39€
Tuotenro: 4103
Pyromassa: 806g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 48
Kesto: n.40s  49€39€

Tuotenro: FC25-34-1
Pyromassa: 465g

Putken halk.: 25mm
Laukauksia: 34
Kesto: n.40s  

Tuotenro: 4400
Pyromassa: 991g

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

Tuotenro: 4405
Pyromassa: 935g

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

Great Wall on menneiden vuosien myyntihitti JoHo 
Pyron valikoimasta. JoHo herätti mahtavan muurin 
uudelleen henkiin pyrokraattien hartaasta toiveesta ja 
myi sen meille yksinoikeudella jaettavaksi kansalle. 

Neon Knights ampuu nimensä mukaisesti todella 
kirkkaita Funken värejä suoraan ja viuhkaan. Funke 
valmistajana on tunnettu pitkään palavista efekteis-
tään ja tässä on juuri sitä Funkea parhaimmillaan. 
Efektikirjona eriväriset peonyt ja dahliat sekä hopea-
palmut. Kaikki laukaukset höystetty titanium burstilla 
ja hopea- tai brocadehännällä.

Hurricanessa ruuti on halpaa ja laukaukset kovia. 
Yli 800 grammaa ruutia on sullottu 48 laukaukseen. 
30 millinen kaliiberi antaa mukavan jyntkeen, kun 
samalla nautit vaihtelevista kuvioista.

Green & Magenta on täyden latingin näytöstyylinen pata, jossa on vaihtuvan rytmin 
ja kuvioiden lisäksi upeat miinat alasektorissa sekä taivaan täyttäviä viuhkaosuuk-
sia. 

99€

Prime Time on jokavuotinen kestosuosikki, joka myydään loppuun joka ikinen 
vuosi. Tässä padassa on jopa 127 laukausta ja se on Green & Magentan tavoin sopi-
va näytökseksi sellaisenaan. 

105€

https://youtu.be/f-TayPNbRwk
https://youtu.be/ymrPmStZXus
https://youtu.be/_EihaDfO2sE
https://youtu.be/1R-I9g-XTKY
https://youtu.be/LfxC5ST4jGk
https://youtu.be/UH98O-sRL3I
https://youtu.be/5fMm-gE5RcU
https://youtu.be/kcIKskY_jWk


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

Tornado Frozen Blood

Bomb Box

Thunder King

Magic WhipTornado WirbelNoitapilli

BIG
Bomb 
Box

22€
Hieman isomman rakettimiehen 
toivevalikoima.
Sisältää: Tankkeja 2 kpl, spinne-
reitä 12 kpl, pyöriviä kiekkohär-
pättimiä 6 kpl, tulivuorisuihkuja 
2 kpl, laskuvarjopommeja 2 kpl, 
perhosia 2 kpl, Thunder King 
Single Shotteja 2 kpl, strobova-
loja 10 kpl, munakranaatteja 12 
kpl, pieniä strobopillereitä 6 kpl 
ja herhiläisiä 12 kpl.

10€

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

kpl/pkt: 3

Tuotenro: 1000
Tuotteita/pkt: 49

Pyromassa/pkt: 58,5g

Tuotenro: 4202
Pyromassa: 910g

Putken halk.: 30mm
Laukauksia: 49
Kesto: n.35s  

Perinteinen noitapilli is back ja vieläpä parempana 
kuin koskaan! Saatavana punaisena, vihreänä ja 
hopeisena. Tämä tuote kuuluu F1-luokkaan eli sen 
käyttö on sallittu ympäri vuoden ilman lupaa.

2€

2,5€

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

79€
Tuotenro: FC25-25-7
Pyromassa: 345g

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

TARJOUS!

19€*
*NORM. 29€ 

Tornado ampuu 49 laukausta viuhkamuodostelmaan vaihtaen efektiä joka rivin jäl-
keen (7x7 laukausta). Tornado on puhtaiden viuhkapatojen aatelia, jossa on tymäk-
kä 30 millimetrin kaliiberi ja sen mukaiset kuviot.

Pääpyrokraatin sormi hikosi näp-
päimistöllä ja Funken tilauslistaan 
lipsahti ylimääräinen nolla. Frozen 
Bloodia tuli melkoinen määrä ja 
siksi myymme sen erittäin hyvään 
tarjoushintaan sesonkitiskillä!

Frozen Bloodissa on kaunis ve-
renpunaisesta hopeaan vaihtava 
Ghost-efekti.

2,5€
Tuotenro: FLH-X
kpl/pkt: 10

Tornado Wirbel on en-
tisaikojen ufojen paran-
neltu inkarnaatio. Pyörii 
maassa kuin päätökset 
suuressa valiokunnassa 
ja nousee sen jälkeen 
korkealle ilmaan kipinä-
häntä perässään. 
    4 kpl/pkt.5,5€ Tuotenro: FW44A

kpl/pkt: 4

Magic Whip eli taikaruoska on papattimaton 
kaltainen rätinäpaukku, joka voidaan 

ripustaa esimerkiksi puun oksaan 
tai sytyttää maassa. Hauska 

pientuote! 12 kpl/pkt

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.

Edullinen ja hieno ilmapommi, 
jossa efektinä punaisia palleroita 
ja hopeista glitteriä sekä tietenkin 
kohtuullinen jyntkäys. 3 kpl/pkt

VIITASAARI
K-RAUTA
Kauppakaari 3
su sulj., ark. 8-18, aatto 8-18

RAUMA
KAUPPAKESKUS POTKUR
Kauppakatu 3
su 11-15, ark. 9:30-19, aatto 9:30-18

LAPPEENRANTA
GIGANTTI
Myllärinkatu 12
su 11-17 ark. 10-19, aatto 10-18

JOENSUU
KARJALAN PULTTI
Salpakatu 6
su 11-15, ark. 8-17, aatto 8-15

VANTAA
247 TAVARATALOT.FI
Salpakuja 2
su 11-16, ark. 10-19, aatto 10-18

RAISIO
GIGANTTI MEGASTORE
Itäniityntie 14
su 11-18, ark. 10-20, aatto 10-18

KYRÖ
K-MARKET
Sahantie 1
su 10-20, ark. 10-20, aatto 10-18

HÄMEENLINNA
EURONICS
Tiiriönsuontie 12
su 12-16, ark. 10-18, aatto 10-16

TAMPERE
GIGANTTI KALEVA
Sammonkatu 75
su 11-18, ark. 10-21, aatto 10-18

PORVOO
GIGANTTI
Ratsumestarinkatu 9
su 11-17, ark. 10-19, aatto 10-18KOUVOLA

KYMEN KAIHDIN
Korjalankatu 20
su 10-18, ma-ti 9-18, ke 10-18, 
aatto 10-17

HYVINKÄÄ
RTV
Sillankorvankatu 5
su sulj., ark. 8-18

SEINÄJOKI
K-RAUTA
Välskärinkatu 9
su 11-15, ark. 8-19, aatto 8-18PIELAVESI

K-RAUTA
Puustellintie 26
su sulj., ark. 8-17, aatto 8-17

KEITELE
K-RAUTA
Asematie 1
su sulj., ark. 8:30-17, aatto 8-17

FORSSA
FORSSAN ASE JA RETKEILY
Opintie 2
su sulj., ma-ti 9-17, ke-to 9-18

SALO
GIGANTTI
Hämeentie 37
su 11-17, ark. 10-19, aatto 10-18

MÄNTSÄLÄ
AUTOL. K. LEHTONEN
Maisalantie 12
su 10-16, ark. 9-18, aatto 9-17

JÄRVENPÄÄ
GIGANTTI
Diggarinkatu 12
su 11-17, ark. 10-20, aatto 10-18

ESPOO
GIGANTTI SUOMENOJA
Finnoonlaaksontie 1-5
su 11-18, ark. 10-21, aatto 10-18

RIIHIMÄKI
RTV
Herajoentie 13
su sulj., ark. 8-18, aatto 8-18

LOHJA
GIGANTTI
Korjaamokuja 3
su 11-17, ark. 10-19, aatto 10-18

JYVÄSKYLÄ
K-S KONTTORIPISTE
Vasarakatu 9
su 12-18, ark. 10-18, aatto 10-18

AURA
BOKSISHOP
Riskintie 3
su sulj., ark. 10-18

Myyntipisteet 27. - 31.12.2020Myyntipisteet 27. - 31.12.2020

Tuotenro: PPX6300
kpl/pkt: 12

JOENSUU UIMAHARJU
JPM-MYYNTI KY
Autoasemankaari 1
su sulj., ark. 8-17, aatto 8-17

http://www.pyrokratia.fi
http://facebook.com/pyrokratiaoy
https://youtu.be/DuUQzTzGXh8
https://youtu.be/hL4BLfbh7O8
https://youtu.be/YxE4nXu1aek
https://youtu.be/beRDxUVa_d4
https://youtu.be/ypUF4MGbPwY
https://youtu.be/9eCTqsUhZAY
https://youtu.be/0amWb80ZXqQ
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7hVoPUCNYjJ927vP7ln9ypR
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi



