
Pirate BombPirate Bomb
Stigehøyde: ca. 30 meterStigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 25 sekVarighet: ca. 25 sek
Kruttvekt: 102 gKruttvekt: 102 g
Helt nytt bombebatteri med Helt nytt bombebatteri med 
10 skudd! Dette imponerer 10 skudd! Dette imponerer 
til en særdeles gunstig pris!til en særdeles gunstig pris!

kr 129,-kr 129,-
Ord. pris: 185, - Ord. pris: 185, - 

Jubileumspris:Jubileumspris:

XtaticXtatic
Stigehøyde: ca. 40 meter Stigehøyde: ca. 40 meter 
Varighet: ca. 35 sekVarighet: ca. 35 sek
Kruttvekt: 219 gKruttvekt: 219 g
Nytt 19 skudds batteri! Nytt 19 skudds batteri! 
Her vil det være alt fra Her vil det være alt fra 
knasende gullregn til knasende gullregn til 
fargebuketter og fargebuketter og 
kraftige drønn.kraftige drønn.

kr 229,-kr 229,-

TENK SIKKERHET! SE BAKSIDEN

BEGRENSET ANTALL!
BEGRENSET ANTALL!

Ord. pris: 329, - Ord. pris: 329, - 

Jubileumspris:Jubileumspris:

FYRVERKERIFYRVERKERI  
T I L  J U B I L E U M S P R I S E R !T I L  J U B I L E U M S P R I S E R !

BEGRENSET ANTALL!

JUBILEUMSBATTERI

Rock The NightRock The Night
Stigehøyde: ca. 50 meter | Varighet: ca. 1 minuttStigehøyde: ca. 50 meter | Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 1000 gKruttvekt: 1000 g
Vi feirer 70 år med å presentere dette helt nye Vi feirer 70 år med å presentere dette helt nye 
kombinasjonsbatteriet! Her er det 1 minutt med kombinasjonsbatteriet! Her er det 1 minutt med 
rock and roll. Fra viftesekvenser i alle farger til rock and roll. Fra viftesekvenser i alle farger til 
fantastiske gullpalmer. 104 skudd! Må oppleves!fantastiske gullpalmer. 104 skudd! Må oppleves!

Ord. pris: 1429, - Ord. pris: 1429, - 
Jubileumspris:Jubileumspris: kr 999,-kr 999,-

ENGELSRUD FEIRER 70 ÅR!ENGELSRUD FEIRER 70 ÅR!
BETAL KUN BETAL KUN 70%70%  AV ORDINÆR  PRIS PÅ DISSE TRE BATTERIENE!AV ORDINÆR  PRIS PÅ DISSE TRE BATTERIENE!



FAMILIEPAKKERFAMILIEPAKKER

Vi har lydsvakt fyrverkeri i flere prisklasser. Vi har lydsvakt fyrverkeri i flere prisklasser. 
Disse batteriene avgir svært lite lyd, men er allikevel Disse batteriene avgir svært lite lyd, men er allikevel 
meget underholdende med sine unike effekter!meget underholdende med sine unike effekter!

Silent
Stigehøyde: ca. 30 meter | Varighet: ca. 30 sekunder
Kruttvekt: 350 g
Lydsvakt batteri med 19 vakre
og stilfulle effekter.

NORDLYS
Stigehøyde: ca. 30 meter |  Varighet: ca. 35 sekunder
Kruttvekt: 450 g
Et lydsvakt og vakkert batteri med 
innlagte nordlyseffekter og sølvhaler 
i vifteform.

vulcano
Stigehøyde: ca. 2 meter 
Varighet: ca. 1 minutt
Kruttvekt: 100 g
En kjempeflott og 
lydsvak fontene.

Fra kr 229,-Fra kr 229,-
KJEMPEUTVALG!

LYDSVAKT FYRVERKERI

NYTT INNHOLD!

kr 69,-kr 69,-
kr 399,-kr 399,- kr 799,-kr 799,-
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EL NINJO 20 ÅR!EL NINJO 20 ÅR!

kr 1500,-kr 1500,-

BEST I TEST!
El ninjoEl ninjo
Stigehøyde: ca. 60 meterStigehøyde: ca. 60 meter
Varighet: ca. 1 minVarighet: ca. 1 min
Kruttvekt: 1000 gKruttvekt: 1000 g
Vårt mest solgte effektbatteri Vårt mest solgte effektbatteri 
gjennom alle tider, El Ninjo!gjennom alle tider, El Ninjo!
Best i test batteri av ypperste Best i test batteri av ypperste 
klasse som alltid leverer!  klasse som alltid leverer!  
Også i år vil El Ninjo være unik Også i år vil El Ninjo være unik 
og sette standarden for hvordan og sette standarden for hvordan 
et effektbatteri i denne klassen et effektbatteri i denne klassen 
skal være!skal være!

Ikke glem briller til barna når 
stjerneskuddene tennes!

HUSK STJERNESKUDD!

MASSE MORO PÅ BAKKEN

Fra kr 29,-Fra kr 29,-Fra kr 49,-Fra kr 49,-
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BATTERIER I  ALLE PRISKL ASSERBATTERIER I  ALLE PRISKL ASSER
Thunder ShotThunder Shot
Stigehøyde: ca. 30 meter Stigehøyde: ca. 30 meter 
Varighet: ca. 20 sekVarighet: ca. 20 sek
Kruttvekt: 110 gKruttvekt: 110 g
En skikkelig kraftpakke En skikkelig kraftpakke 
med 16 skudd! med 16 skudd! 

SnapshotSnapshot
Stigehøyde: ca. 30 meterStigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 30 sekVarighet: ca. 30 sek
Kruttvekt: 179 gKruttvekt: 179 g
16 skudd med kraftige drønn 16 skudd med kraftige drønn 
og mange farger!og mange farger!

Crazy Golden RainCrazy Golden Rain
Stigehøyde: ca. 40 meterStigehøyde: ca. 40 meter
Varighet: ca. 30 sekVarighet: ca. 30 sek
Kruttvekt: 304 gKruttvekt: 304 g
Et av våre mest solgte batterier Et av våre mest solgte batterier 
gjennom tidene i nytt design! gjennom tidene i nytt design! 
19 skudd med masse flotte 19 skudd med masse flotte 
gulleffekter og sterke knall!gulleffekter og sterke knall!

kr 399,-kr 399,-

BEST I TEST!
Spør oss om råd og vi 
finner det som passer for
deg og din nyttårsfeiring.

kr 199,-kr 199,-

kr 99,-kr 99,-
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Scan QR-koden for 
å se video av produktet!

BATTERIER I  ALLE PRISKL ASSERBATTERIER I  ALLE PRISKL ASSER
HimmelspillHimmelspill
Stigehøyde: ca. 60 meterStigehøyde: ca. 60 meter
Varighet: ca. 25 sekVarighet: ca. 25 sek
Kruttvekt: 224 gKruttvekt: 224 g
8 tøffe bombeeffekter med 8 tøffe bombeeffekter med 
kraftige drønn!kraftige drønn!

NeonBlastNeonBlast
Stigehøyde: ca. 30 meterStigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 45 sekVarighet: ca. 45 sek
Kruttvekt: 515 gKruttvekt: 515 g
72 skudds batteri med et 72 skudds batteri med et 
inferno av farger og mye inferno av farger og mye 
lyd! Her er det valuta for lyd! Her er det valuta for 
pengene!pengene!

kr 399,-kr 399,-

HeroesHeroes
Stigehøyde: ca. 30 meterStigehøyde: ca. 30 meter
Varighet: ca. 50 sekVarighet: ca. 50 sek
Kruttvekt: 489 gKruttvekt: 489 g
Festbatteri av ypperste Festbatteri av ypperste 
klasse med flotte fargerklasse med flotte farger
 og 48 skudd! og 48 skudd!

kr 599,-kr 599,-NYHET!

BEST I TEST!

kr 550,-kr 550,-
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BoostBoost
Stigehøyde: ca. 40 meterStigehøyde: ca. 40 meter
Varighet: ca. 45 sekVarighet: ca. 45 sek
Kruttvekt: 700 gKruttvekt: 700 g
Bestselger! Bestselger! 
Fantastisk batteri med Fantastisk batteri med 
mange varierte effekter, kraf-mange varierte effekter, kraf-
tige drønn og en flott finale!tige drønn og en flott finale!

Giga BombGiga Bomb
Stigehøyde: ca. 50 meterStigehøyde: ca. 50 meter
Varighet: ca. 45 sekVarighet: ca. 45 sek
Kruttvekt: 520 gKruttvekt: 520 g
Flott batteri med 44mm rørdimens-Flott batteri med 44mm rørdimens-
jon og effekter som er det nærm-jon og effekter som er det nærm-
este en kan komme luftbomber! este en kan komme luftbomber! 
I år med nytt design!I år med nytt design!

kr 799,-kr 799,-

kr 750,-kr 750,-

BEST I TEST!

kr 1900,-kr 1900,-

STORE BATTERIERSTORE BATTERIER
High Class Collection er en serie med høykvalitets luftbombebatterier som er spesialdesignet av våre pyroteknikere. 

Batteriene kjennetegnes av drønnet når skuddet går av, samt de helt unike og flotte effektene på  himmelen. 
 Virkelig noe for den som vil ha det «lille» ekstra som garantert vil konkurrere ut naboen. 

Ta kontakt med oss i butikken for mer info og priser.

High Class Collection

NEW YEAR’S PARTY
Stigehøyde:  ca. 70 meter 
Varighet: ca. 1 min. 15 sek.
Kruttvekt: 1000 g
Batteriet som har alt! Stor
variasjon i både effekter 
og farger. Hele 127 skudd! 
Flere vakre viftekombinasjoner 
og en enestående finale!

www.fyrverkeri.no www.fyrverkeri.no



High Class Collection er en serie med høykvalitets luftbombebatterier som er spesialdesignet av våre pyroteknikere. 
Batteriene kjennetegnes av drønnet når skuddet går av, samt de helt unike og flotte effektene på  himmelen. 

 Virkelig noe for den som vil ha det «lille» ekstra som garantert vil konkurrere ut naboen. 
Ta kontakt med oss i butikken for mer info og priser.

High Class Collection

• Artikkelen settes på et fast og plant underlag på en slik måte at den 
ikke kan velte. 

• Følg minimum sikkerhetsavstand på 30 m til publikum, bygninger, 
trær og andre objekter som eventuelt kan ta skade. Ta hensyn til vin-
dretningen.

• Fjern luntebeskyttelsen og rett ut den grønne lunten uten å dra i den.
• Pass på at ingen del av kroppen er over fyrverkeriet ved påtenning.

Se hele vårt utvalg og video av produktene på

1 stk GRATIS TENNSTAV og 
BESKYTTELSESBRILLE til 
alle som kjøper fyrverkeri!

Sikkerhet!

Unngå
unødvendige uhell.

PROFESJONELT FYRVERKERI MED KRAFTIGE LUFTBOMBER

www.fyrverkeri.no



www.fyrverkeri.no

• Alkohol og andre rusmidler hører IKKE sammen med fyrverkeri!

• Les bruksanvisningen på fyrverkeriet!

• Bruk beskyttelsesbriller!

• Fjern deg straks lengst mulig unna fyrverkeriet.

• Prøv aldri å tenne på fyrverkeri som ikke antenner ved første forsøk 

eller som kan være defekt.  

• Vent minst 10 min før du fjerner artikkelen med åpningen vekk fra 

mennesker og antennelige kilder. 

• Plasseres på trygt sted,  gjerne i en bøtte vann.

• Reklamér til importør eller utsalgssted.

30m

Bruk beskyttelsesbriller. 
Sitt ned på huk, antenn lunten 
med tennstav og utstrakt arm.NB!

S I K K E R H E TS I K K E R H E T

GRATIS1 stk. brille og tennstav

Beskyttelsesbrille
For hele familien! Plastbrille i tøft design. 
Brukes til å beskytte øynene mot gnist 
og nedfall fra fyrverkeri.

Tennstav
Brukes til å tenne på fyrverkeriet.
Brenner i 4 minutter uansett vær og vind.
En nødvendighet for sikker avfyring.

kr 10,-kr 10,-kr 10,-kr 10,-

Vi har briller til både voksne og barn!

NB! 1 stk. gratis brille til alle som kjøper fyrverkeri!


