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FYRVÆRKER I
16 Witchcraft Batteri

72 Big Bang 13 skuds Batteri

NEM 138,5 gr.
20 luftbomber der eksploderer med røde
haler samt grønne eller røde strobeblink,
afsluttende med sølv haler med guld krone
pr. stk. 222,00

NEM 221 gr.
Batteri med 13 skud, der eksploderer
i farverige blomster
pr. stk. 222,00

20 Joker fontæne pakke
Sortiment med 6 stk. fontæner med
masser af forskellige effekter.
pr. ps. 222,00

85 Poltergeist fontænesortiment
Sortiment bestående af 3 stk.
fontæner, med en bred vifte af
farver og effekter.
pr. stk. 222,00

pr. stk.

45 Nightball - Raket sortiment
Raketsortiment med 7 stk. raketter fordelt
på 4 stk. cylinderraketter i rød eller blå med
guld glitter og 3 stk. 1½” kugleraketter med
flotte effekter
pr. ps. 222,00

222,-

FRIT VALG
2 stk./ps.

300,-

93 Big Bang bomberør 3-pak

78 Moonlight - Raket sortiment

3-pak bomberør, hvor hvert rør opskyder 5
luftbomber i forskellige farver og effekter.
pr. pak 222,00

Raketsortiment med 4 flotte raketter med
kæmpe guldeffekter, afsluttende med enten
crackling eller røde stjerner.
pr. ps. 222,00
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FYRVÆRKER I
pr. stk.

350,-

FRIT VALG
2 stk.
5 Night Vision batteri
NEM 163,4 gr.
Opskyder 24 luftbomber .
pr. stk. 350,00

400,-

48 Black Wolf kugleraketter
NEM 225 gr.
5 stk. 2” kugleraketter
pr. stk. 350,00

35 Dark Shadow fontæne
24 Big Bang batteri

NEM 290,1 gr.
Flot fontæne med et mix i sølv
effekter med kulørte stjerner.
Afsluttes med farverige jordsole.
pr. stk. 350,00

NEM 290,1 gr.
Opskyder 25 luftbomber
pr. stk. 350,00

38 Magic Star fontæne

36 Spiritual Sky Raketter

NEM 180 gr.
Fontæne med masser af
crackling, krydret med
stjerner og blomster
pr. stk. 125,00

NEM 72 gr.
Sortiment med 8 salutraketter.
pr. stk. 125,00

62 Evening Star Batteri
NEM 124 gr.
16 skuds batteri i stjerneform med
bombetter i røde, grønne og gyldne
farver.
pr. stk. 125,00

pr. stk.

125,-

FRIT VALG
2 stk.

166,-

1 - Night Dancing fontæne
NEM 132 gr.
Fontæne med sølv crackling og
kulørte kugler. Afsluttes med flot
mine effekt.
pr. stk. 125,00
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FYRVÆRKER I
2 Big Bang 50 skuds Batteri
NEM 400 gr.
Batteri med 50 flotte bombetter der
i vifteform fylder himlen med gyldne
palmer med røde, grønne blå og orange
stjerner. Afsluttende med røde og hvide
blomster med chrysanthemum
pr. stk. 425,00

7 Heavy Block 24 skud
NEM 331,2 gr.
Formstøbt batteri der opskyder
24 bombetter med guldhaler efterfulgt af guldbrocader, glitter og
kulørte palmer.
pr. stk. 425,00

39 Mystical Fontæne
NEM 500 gr.
Langtidsbrændende fontæne med
mixede farver og effekter.
pr. stk. 425,00

pr. stk.

425,-

FRIT VALG
2 stk./ps.

500,-

79 Golden Sky - Raket sortiment
Sortiment 10 stk.
Assorterede raketter der giver et
væld af forskellige effekter og farver.
pr. ps. 425,00

3 - Haunted Moon batteri
NEM 326,4 gr.
Opskyder 48 luftbomber hvoraf de 12 er
i vifer, som spreder sig smukt på himlen.
Eksploderer i farverne rød, grøn, blå og
sølv.
pr. stk. 425,00

73 - Magnum Sortiment
Lækkert familie sortiment
bestående af 4 stk. fontæne samt
3 flotte raketter.
pr. ps. 425,00
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FYRVÆRKER I
84 Magic Bombs Batteri

6 - The Beast batteri

NEM 345 gr.
Opskyder 25 luftbomber der i en kombination
af lodrette og vifteskud eksploderer i et smukt
farveorgie
pr. stk. 555,00

NEM 326,4 gr.
48 luftbomber opskydes og
eksploderer i smukke vifter i farverne grøn, lilla, rød og blå.
pr. stk. 555,00

pr. stk.

555,-

FRIT VALG
2 stk./ps.

700,-

27 Magic Stone Batteri

59 Dark Empire - Raket sortiment

NEM 384 gr.
42 luftbomber opskydes og eksploderer
i smukke vifter i farverne grøn, lilla, rød
og blå. Afsluttes med flot finale.
pr. stk. 555,00

2 stk. 4” kugleraketter med guldeffekt.
3 stk. effektfulde raketter som udfolder
sig på himlen med en kæmpe guld - sølv
eller rød blomst.
pr. ps. 555,00

4 Big Bang 35 skuds Batteri
NEM 443 gr.
35 luftbomber eksploderer med brag i gyldne
effekter med strobe, fraverige blomsterkroner
og sølv palmer med røde stjerner. Afsluttes
med brocade og crackling
pr. stk. 555,00

Mere f

arve -

mindre

larm

18 Pink Fireworks Batteri
NEM 236 gr.
20 skuds batteri med røde og grønne palmer
med blink og sølvhaler med sølvregn.
pr. stk. 555,00
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17 Flashing Star Batteri
NEM 820,2 gr.
Opskyder 65 smukke luftbomber,
der fylder himlen med et væld af
farver og effekter. De 28 af skuddene er i vifte, som spreder sig
flot på himlen.
pr. stk. 888,00

86 - Big Bang 64 skuds Batteri
NEM 660,8 gr.
Stort 64 skuds batteri der i et mix af
lodrette og vifte skud oplyser nattehimlen
i et orgie af effekter og farver, afsluttende
med nogle store salutter.
pr. stk. 888,00

pr. stk.

888,-

FRIT VALG
2 stk.

1200,64 - Moon Stone Batteri
NEM 987 gr.
84 kraftige bombetter med effekter
i røde og hvide stjerner. Guldpalmer med blå stjerner. Afsluttes med
kraftig finale.
pr. stk. 888,00

66 - Onyx Batteri
9 - Magic Sword Batteri
NEM 767,2 gr.
Opskyder 101 luftbomber med guldkroner og lilla perler, efterfulgt af
hvid strobe blink, røde og grønne
perler. Afsluttes med guld brocade
med kulørte strobe blink.
pr. stk. 888,00

NEM 792 gr.
72 skuds batteri med mine effekter i multicolor og strobeblink.
Afsluttes med flot finale der lyser
himlen op i et flot farve orgie.
pr. stk. 888,00
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pr. stk.

49 Mega familie sortiment
Mega failiepakke med fyrværkeri i en
skøn blanding af fontæner, jordsole,
romerlys m.m. tilsat raketter med
flotte effekter og brag.
pr. æske 888,00

888,-

FRIT VALG
2 stk./ps.

1200,-

87 Big Bang raketsortiment
Kæmpe raketsortiment bestående af
4x4” kugleraketter + 3x2” kugleraketter
+ 7 effektfulde raketter i 2 størrelser
pr. ps. 888,00

81 Platinum sortiment
Flot sortiment med et bredt
udvalg af batterier, fontæner
og raketter med flotte effekter
til en festlig aften.
pr. ps. 888,00
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FYRVÆRKER I
FRIT VALG

pr. stk.

288,-

52 WOW Sortiment
Flot juniorsortiment med
vægt på smukke effekter
pr. stk. 288,00

21 Junior Box

51 BANG Sortiment
Juniorsortiment hvor hovedvægten
er lagt på store brag og knald på
smukke effekter
pr. stk. 288,00

Æske med 200 dele til
den lille fyrværker.
pr. stk. 100,00

FRIT VALG

pr.stk.

100,-

42 Vampire Mix sortiment
Fyrværkeripose til den større
fyrværker med alt fra heksehyl til
fontæner og enkelt-skuds rør
pr. stk. 222,00

pr. stk.

222,31 Star Mix Junior sortiment
Et sortiment med blandet
fyrværkeri til Junior.
pr. stk. 100,00
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98 Tænd-Cigar

40 Beskyttelsesbrille, børn

Til antændelse af fyrværkeri
Brændetid ca. 60 min.

41 Beskyttelsesbrille, voksen

FRIT VALG

20,-

92 Glødepinde 2 stk.
Brændetid ca. 70 min.

43 Raket/bomberørsholder
Til afskydning af
bomberør og raketter.

74 Sikkerhedbrille

94 Morning Glory 90 cm.
4-pak.

96 Sjove sikkerhedbriller

pr. stk.

20,-

22 Høreværn, børn

FRIT VALG

30,-

Høreværn
pr. par

75,-

99 Høreværn, voksen
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pr. stk.

pr. stk.

12,-

10,-

Ved køb af mere end 10 stk.
er prisen

30,-

76 Moon Flash
Bomberør med 5 farverige
bombetter

63 Knaldsnor, 20 stk.

68 Keglefontæne
71 Knaldperler, 300 stk.

3-pak, kan bruges indendørs

57 Kridtbombe

FRIT VALG
pr. stk.

FRIT VALG
pr. stk.

30,-

25,-

33 Joker Mini Sortiment

54 Bombe m/fontæne

47 Metal Cap Bombs
69 Cylinderfontæne
46 Plastik Cap Bombs
3 stk.

3-pak, kan bruges indendørs
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13 Hyl sortiment
48 ass. hyl i 3 størrelser.
pr. ps. 60,00

pr. stk. 60,-

37 Hundepropper
4x25 stk.
pr. pk pr. pk. 60,00

FRIT VALG
2 stk.

90,-

90 Knaldperler
1 pk. á 22 æsker
pr. pk. 60,00

75 Hundeprop Sortiment
pr. pk. 60,00

50

32 Star Lightning, 5-pak

95 - Hjertefontæne

5 stk. 1-skuds rør i 19 og 25 mm, der giver
en god variation of flotte effekter
pr. pk. 88,00

Flot fontæne med mange
forskellige effekter,
afsluttende med blinkende
hjerter.
pr. stk. 88,00

pr. stk. 88,-

FRIT VALG
3 stk.

77 Golden Crown - Raket

175,-

44 - 3” Kugleraket
3” Kugleraket der i stor højde
eksploderer i en flot guldpalme.
pr. stk. 88,00

Flot kl. 12 raket der eksploderer i smuk guldblomst med
crackling.
pr. stk. 88,00

58 Joker Romerlys
3-pak 110 cm romerlys med 70
skud i alle regnbuens farver
pr. stk. 88,00
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26 Rocket of the year
Kæmpe raket der med stort brag
eksploderer i en smuk guldpalme
pr. stk. 150,00

pr. stk.

150,-

29 Battery of the year Grand Senior
NEM 1998,9 gr.
Kæmpe festfyrværkeri. Compound bestående
af 4 stk. 36 skuds batterier, der er serie
forbundet. D.v.s. at man kun skal tænde 1 lunte.
119 x 34 x 20 cm

pr.stk.

1600,-

pr. stk.

2500,-

30 Battery of the year
Twinn Grand Senior
NEM 3685 gr.
Dette festfyrværkeri består af 2 store compound
batterier. Når disse antændes samtidig (af 2 personer),
giver dette et fantastisk fyrværkerishow
123x82x27 cm
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56 Sea Witch batteri

NEM 977 gram
Opskyder 158 luftbomber der oplyser himlen
i et orgie af forskellige farver og effekter.
Batteriet er mixet af lige og vinkel skud der
giver en flot oplevelse.
pr. stk. 1222,00

pr. stk.

1222,-

FRIT VALG
2 stk./ps.

1600,65 Brilliant sortiment
pr. ps.1222,00

11 Big Bang 390 skuds batteri

NEM 787,8 gram
Viftebatteri med hele 390 skud. Starter flot
op med crackling og kulørte kugler. Afsluttes
med kæmpe finale med guldstjerner og
crackling.
pr. stk. 1222,00
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FYRVÆRKER I
67 Zircon batteri

pr. stk.

1222,-

NEM 990,7 gram
120 bombetter der eksploderer i røde
blomster med hvid blink, orange, blå
og lilla blomst med guldregn, titanium
salut med hvide stjerner, crackling med
guld brocade.
pr. stk. 1222,00

FRIT VALG
2 stk.

1600,70 Ruby batteri

NEM 936,8 gram
88 skuds batteri med effekter i guld blink
med blå stjerner, guldregn med grøn peony,
guld med grøn blink, poppende blomster og
hvide stjerner. Flot og effektfuld finale.
pr. stk. 1222,00

83 Topaz compound batteri

NEM 1227
112 skuds compound batteri med mix af fantastiske effekter i alverdens farver med hyl,
strobeblink, crackling og salutter. Super flot
finale der lyser hele nattehinlen op.
pr. ps.1222,00
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FYRVÆRKER I
97 Magic Fantasy Batteri
NEM 977,8 gr.
140 skuds viftebatteri der fylder himlen
med smukke luftbomber i røde og blå
farver med sølv stjerner. Afsluttes med
kæmpe finale i orange, grønne og lilla
farver
pr. stk. 1555,00

61 Golden Sapphire compound
NEM 1752 gr.
Stort compound batteri bestående af 3 stk. 25
skuds og 1 stk. 28 skuds batteri med flot mix i
farver og effekter. Afsluttes med kraftfuld finale
pr. stk. 1555,00

34 - Rocket assortment of the year
NEM 1052 gr.
Kæmpe raketsortiment til den kræsne
fyrværker. 16 flotte raketter i forskellige
typer og med et bredt udvalg af effekter
og farver.
pr. stk. 1555,00

pr. stk.

1555,-

FRIT VALG
2 stk.

2000,-

55 Battery of the year Senior 2.0
NEM 1963 gr.
Compound batteri bestående af 4 stk. 25 skuds
og 1 stk. 36 skuds batterier, til en perfekt
afslutning på en festlig aften.
51 x 32 x 20 cm
pr. stk. 1555,00

25 Blue Sapphire compound
NEM 1752 gr.
100 skuds batteri med et super godt tempo og
et væld af farver og effelter. Finale med 2 batterier der skyder af samtidig i et hav af effekter.
pr. stk. 1555,00
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F YR V Æ R K E RI
28 Giant sortiment
Kæmpe fyrværkeripose med alt fra
jordsole til stjerneraketter. Masser af
fyrværkeri til en lang og festlig aften.
pr. stk. 333,00

14 Tool Box sortiment
Teenager sortiment med alt fra
batterier til bomberør og enkelt-skuds rør.
pr. stk. 333,00

FRIT VALG
pr. stk.

333,-

82 Supreme sortiment 2.0
Super familiesortiment bestående af 3
stk. batterier, 2 stk. fontæne, 1 stk.
effektrør og 3 stk. 2” kugleraketter.
pr. stk. 333,00
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