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JÄTTIPADAT
ELIITTI

FANTASTIC

Todella näyttävä 118 laukauksen
viuhkapata yltyy kaikkien aikojen
väri-ilotteluksi, joka vetää vaativankin
ilotulitusfanin suun hymyyn.
Loppuhuipennus on FAN-tastinen!
Kesto n. 80 sek.

Fantastisen kaunis pata, isot efektit
ja häkellyttävän hieno lopetus! Armotonta
jytkettä ja menoa, eikä taatusti jätä ketään
kylmäksi. WOW! 38 laukausta, kesto 40 sek.

LEGEND
Legenda jo syntyessään! Todella monipuolinen ja aivan sairaan hieno jättipata,
jossa ruutia on tietysti täysi kilo, eli niin
paljon kuin olla saa! Taivaan täyttävä
valoshow, jollaista et ole ennen nähnyt.
69 laukausta, kesto n. 60 sek.

VENTTIKYMPPI
Keskikokoinen ja keskihintainen, mutta
keskimääräistä komeampi pata soittelee
Säkkijärven polkkaa silmiähivelevällä
taajuudella. Tässä värimaailmaltaan
upeassa padassa on monipuoliset ja
tarkoin suunnitellut efektit harkiten ryhmitettynä. Näyttävä kokonaisuus, joka
tuo upean säväyksen pimeään iltaan!
Laukauksia: 34 kpl Kesto: n. 50 s

KAKKOSNELONEN
TAIVAS SALAMOI
Suuri monitoimijättipata, ampuu
voimalla 52 värillistä valopalloa
ja miinaa 40 m korkeuteen räjähtäviksi,
äänekkäiksi, suuriksi ja värikkäiksi
kukkakuvioiksi. Kesto n. 45 sek

Tämä kaimaansa järeämpi lankunpätkä on onnistuneen ilotulitusnäytöksen tärkein rakennustarvike.
Järeä ilotulitusnäytös pienoiskoossa!
Paljon erilaisia efektejä ja paukut sen
kun suurenevat, kun loppu lähestyy.
Viimeisten tähtien välkkyessä kuulet,
kuinka koko kortteli huokailee ihastuksesta. Tässä on euroille vastinetta!

PUNAKONE

TÄYSTYRMÄYS

Vanha legendaarinen tähtisikermä palaa
paukkuen pelikentille! Jo aikoinaan tällä
tykitettiin taivas täyteen tähtiä sarjatulella,
mutta nyt Kiinan tuotekehitystiimi näyttää
parasta osaamistaan. Tuloksena upouusi
Punakone, joka ampuu taivaalle useita
ammuksia viuhkassa koko maiseman
leveydeltä. Laukauksia: 54 kpl,
Kesto: n. 40 sek.

Kauniit täyteläiset tähtikuviot syntyvät vain
suurella avauspanoksella. 25 tosi kovaa
täystyrmäystä. Kesto 25 sekuntia.
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HURRIKAANI
Värikäs ja näyttävä juhlapata.
Todella tehokas ja värikäs finaali!
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PADAT

ILMAPOMMIT

TORNADO

TURBO THUNDER

Nimikin sen kertoo: tämä Tornado iskee
kuin voimakas pyörremyrsky! Tornadoon voi törmätä uuden vuoden aikaan
hyvin varustautuneiden ilotulittajien
läheisyydessä! Ampuu taivaalle
20 erilaista ammusta ja tornadoa
muistuttavia hopeapyörteitä.
Laukauksia: 20 kpl, kesto: n. 30 sek.

Legendaarinen Thunder King turbovaihteella!
Tämä mahtava pommi nousee ilmaan viheltäen
ja pamahtaa komeasti muodostaen tuuhean
punavihreän tähtikuvion! Tässä on tuote, jonka
täytyy löytyä jokaisen itseään kunnioittavan
tulittajan pussista!

KULTAKANUUNA
Hienosti rätisevä ja villisti viuhkaan
ampuva pata. Rätinän lisäksi tarjolla
upeat siniset tulipikarit ja kultaiset
palmukuviot. 20 laukausta,
kesto 20 sek.

TANGO, SAMBA,
TAI RUMBA
Näyttävät, kimmeltävät ja loistavat
tähtikuviot rätisevät taivaalle,
pata ampuu 16 kertaa
suoraan ylöspäin.

ÄHÄKUTTI
Pieni, mutta pippurinen kiusanhenki!
Putket eivät ole järeitä kaliiberiltaan, mutta
jokainen niistä on täynnä parasta pyrotekniikkaa.
25 laukausta tuplaefektillä varustettuna,
jokaisessa putkessa kunnon tähtipommi
ja välkkyvä hopeamiina. Näytä naapurin
jannuille pitkää nenää tällä yli puolen
minuutin tykityksellä. Ähäkutti!
Laukauksia: 25 kpl, kesto: n. 30 sek.
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3 kpl rasia. Paketissa kolme erilaista taivaalle
avautuvaa jymypaukkua lentää 20 metrin
korkeuteen, jossa se pamahtaa todella
voimakkaasti muodostaen samalla suuren
kukkakuvion.

PYRO BLASTER
Suurin ja komein. Paketissa 2 erilaista
tähtipommia. Rätisevä pyrstö, puna-hopea
välkkeellä ja rätinällä sekä sininen
vihellyspyrstö, sini-puna-valkoisella
ja rätisevällä tähtikuviolla.

ÖKYTYKKI
Legendaarinen ilmapommien kunkku! 3
3 milliset putket tekevät upeasta rätinänoususta
ja kultaisesta kaksiosaisesta mahtiefektistä jopa
vieläkin upeampaa katseltavaa!

THUNDER
ROOMALAINEN
Kunnon roomalainen isoilla tähtikuvioilla. Jokaisella
laukauksella erilainen värikäs tähtikuvio, joka kimaltelee pitkään.
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RAKETTILAJITELMAT

IRTORAKETIT

Apollo

TORNADO

Näillä pidetään naapurit
aisoissa! 12 raketin
lajitelma täynnä
uuden teholuokan
laaturaketteja.
Useita eri efektejä
ja kunnon hajotuspanokset.

Suurin ja komein irtoraketti.
Raketissa on arvokas shell
inside -ydin, jonka ansiosta
punahopeinen tähtisade
on säännöllisen pyöreä,
valtavan kokoinen ja
pitkään taivaalla viipyvä.
Tällaisia näkee markettien
avajaisissa.

PYRSTÖTÄHTI

RAKETTIJYSÄYS 1,3G
Laadukas rakettisarja,
jossa 13 kpl monipuolisin
efektein varustettua
rakettia. Raketeissa
tehokkaat avauspanokset, jotka
kuuluvat naapuriin
asti!

Edullinen 1.3G
irtoraketti. Nousee
voimalla taivaalle
ja avautuu kovan
pamahduksen
kera värikkääksi
kuvioksi.

SENSATION 1,3G
8 kpl lajitelma 1,3G raketteja.
Näitä isompien rakettien
ampumiseen tarvitaan ilotulittajan
pätevyys! Raketeissa erikoistehosteena voimakkaat avauspanokset sekä suuret monipuoliset efektit.
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SUIHKUT
TÄHTISILMÄT
Nämä ihastuttavat, kirkkaasti suihkuavat
tähtisilmät vangitsevat takuulla katseesi.
Iloa ja erilaista välkettä silmille riittää, sillä
pakkauksessa on kolme erilaista efektiä
kaksi kappaletta kutakin! Kokeile ja Ihastu!

TAIKATULI
Suihkuttaa ilmaan voimakkaasti
pylväsmäisen hopeisen ja rätisevän
kipinätulisuihkun. Upeaa katseltavaa,
joka kasvaa ensin pienestä liekistä
suureksi jättimäiseksi tulisuihkuksi!

ROOMALAISET
TÄHDENLENTO
Iso erikoisroomalainen,
joka tykittää iloisesti 150
moniväristä hehkuvaa
ja rätisevää tulipalloa.

ISO
ROOMALAINEN
Tämä iso roomalainen ampuu
voimalla viisi suurta, moniväristä
ja hehkuvaa
valohäntäpallokomeettaa.

REVONTULET
Tämä jättisuihku nousee jopa neljän
metrin korkeuteen. Upeat värit ja kolme
eri efektiä takaavat sen, että näiden
Revontulten loimu on kokemisen
arvoinen valoshow!
Kesto lähes minuutin!

MAHTIROIHU
Mount Everestin kokoinen jättisuihku.
Upeat efektit.. Kultainen neulas-sade
rätinällä ja hopeinen kimallus punavihreillä tähdillä. Paloaika 60 sekuntia
ja korkeus massiivisesti yli 5 metriä!
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LAJITELMAPAKKAUKSET

PAUKUT, PYÖRIVÄT
JA LENTÄVÄT

HÄSTÄKKI

HABANERO

Lajitelmapakkaus monen
ikäisten iloksi! Pientulitteita
Pierupaukusta
Pirunvanteeseen.
#ekokranu
#multiflash
#noitapilli
#pierupaukku
#pirunvanne
#spinneri

Pippurinen Habanero on
uudentyyppinen tulinen
sarjapaukku! Pamahtaa
mahtavasti monta kertaa
yhdellä sytytyksellä.

PYROPOMMI
Maassa rätisevä
munagranaatti.
Perinteinen hittituote
ilman muovikuoria,
tehoa ja rätinää.

ISO
PYROBOXI
Valtavan kokoinen ruutitynnyri,
mukana kaikki suositut pienilotulitteet
ja kovimmat sallitut paukut.
Markkinoiden suurin lajitelmapakkaus!
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SUPERGRANU
Riks, räks ja poks!
20 kpl nippu rätiseviä
granuja.
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MUUT TUOTTEET
XXL TÄHTISADETIKKU
Jättipitkät tähtisadetikut, joiden paloaika on
yli minuutin. Pakkauksessa 5 kpl.

SUOJALASIT
Suojalasit ovat lain
mukaan pakolliset
ilotulitteiden ampujille
ja suositeltavat myös
katsojille
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