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VIRTUOOSI 
Vuosisadan virtuoosimaisin orkeste-
risovitus Rakettitukulta! Jättimäinen 
88:n tuliteputken sinfoniaorkesteri 
esittää taivaalla ennennäkemättömän 
kattavan tulitekonserton. Tämä pata-
soitin on viritetty sellaisiin sävellajeihin, 
ettei asteikko enää riitä. Tahtipuikko 
heilumaan ja yleisön raikuvat aplodit 
esityksen päätteeksi on taattu.

V.I.P. 
V.I.P. on oikea valinta niille, joille 
kelpaa vain PARAS! Huikeat 
102 laukausta! Tämä jättipata on 
täydellinen ilotulitusnäytös, joka 
täyttää taivaan pitkäksi aikaa. 
Sisältää häkellyttävän paljon 
upeita efektejä ja mukana mm. 
harvinainen horsetail-efekti, 
jollaista ei kuluttajapadoissa 
usein näe. V.I.P. saa katsojien 
hurraahuudot jatkumaan ensi 
vuoteen asti.

JÄTTIPADAT

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

IDÄN IHME  
Itämainen ruutikeitos, jonka juuret ovat 
Tang-dynastian Kiinassa. Uutuuspata, 
jossa yhdistyvät alkuperäiset ainesosat, 
vuosisatainen perimätieto ja nykyaikainen 
osaaminen. Räiskyvä kombinaatio valoa, 
iloa ja ääntä. 

PADAT
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PADAT
TORNADO 
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. 

NITROPURKKI 
Reseptivapaa nitropurkki! Tehokas ja 
vahvavaikutteinen uudenvuodenlääke, 
joka lisää katsojien sydämentykytyksiä. 
Laaja, näyttävä efektivalikoima ja lopun 
triplalaukaus saavat vaarillekin hymyn 
huulille. Ei syötäväksi. 

ISO THUNDER PATA 
Legendaarinen pikkupata joka 
on monen tulittajan suosikkituote 
vuodesta toiseen. Iso Thunder-pata 
ampuu 16 punavihreää tähtipommia 
punaisten miinojen tahdittamana. 
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ILMAPOMMIT

KANUUNA / 
URAPUTKI  
Megakokoinen roomalainen 
kynttilä, suurin sallittu 
luokassaan. 

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

TURBO THUNDER 
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!



RAKETTILAJITELMAT

SIKARI-
PORRAS 1,3G
9 kpl lajitelma 1,3G raketteja. 
Näitä isompien rakettien 
ampumiseen tarvitaan 
ilotulittajan pätevyys! 
Raketeissa erikois-
tehosteena voimakkaat 
avauspanokset sekä 
suuret monipuoliset efektit. 

RAKETTI-
JYSÄYS 1,3G
Laadukas rakettisarja, 
jossa 13 kpl monipuolisin 
efektein varustettua 
rakettia. Raketeissa 
tehokkaat avaus-
panokset, jotka 
kuuluvat naapuriin 
asti!

GALAXY
Näillä pidetään naapurit 
aisoissa! 9 raketin 
lajitelma täynnä uuden 
teholuokan laaturaketteja. 
Useita eri efektejä 
ja kunnon hajotus-
panokset. 
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RAKETTILAJITELMAT IRTORAKETTI
TITAN
Häikäisevän upea jättiraketti 
teräksenlujalla efektillä. 
Kohoaa mahtavasti suhisten 
juhlataivaalle ja muodostaa 
upean, pitkäkestoisen efektin 
sinisen ja kullan väreissä. 
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SUIHKUT

TULIVUORI  
Monien mielestä se kivoin 
pikkusuihku! Tulivuoresta 
purkautuu n. 1,5 m korkea, 
rätisevä tulikipinäsuihku. 

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!

CRACKLING 
FOUNTAIN
Mount Everestin kokoinen jättisuihku. 
Upeat efektit.. Kultainen neulas-sade 
rätinällä ja hopeinen kimallus puna- 
vihreillä tähdillä. Paloaika 60 sekuntia 
ja korkeus massiivisesti yli 5 metriä! 

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!
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ROOMALAISET

VÄRI-
PATRUUNA 
Todellinen kuularuisku. 
Ampuu kaksisataa väripalloa 
yhdellä sytytyksellä. 

VÄRIKKÄÄT 
ROOMALAISET 
Tämä kaikkien tuntema ilo-
tulitteiden klassikkokin uudistuu 
pukemalla ylleen upean väriset 
vaatteet. Lopputuloksena 
suurikokoinen viiden laukauksen 
roomalainen kynttilä, joka ampuu 
jännittävän värisiä valopalloja. 
Värit: violetti, lumivalkoinen, 
oranssi, sitruunankeltainen 
ja merensininen. 
Pakkauksessa 2 kpl.
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LAJITELMA-
PAKKAUKSET
HÄSTÄKKI 
Lajitelmapakkaus monen 
ikäisten iloksi! Pientulitteita 
Pierupaukusta 
Pirunvanteeseen. 
#ekokranu 
#multiflash 
#noitapilli 
#pierupaukku 
#pirunvanne
#spinneri

ISO 
PYROPAKKAUS
Valtavan kokoinen ruutitynnyri, 
mukana kaikki suositut pien-
ilotulitteet ja kovimmat sallitut 
paukut. Markkinoiden suurin 
lajitelmapakkaus!
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PAUKUT, PYÖRIVÄT 
JA LENTÄVÄT

MAGNUM 
KRANU
Suuri ja komea pikkupommi. 
rätisee ja paukkuu 
maassa. Tehoa 
ja rätinää!

HABANERO 
Pippurinen Habanero on 
uudentyyppinen tulinen 
sarjapaukku! Pamahtaa 
mahtavasti monta kertaa 
yhdellä sytytyksellä.
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SUOJALASIT
Suojalasit ovat lain 
mukaan pakolliset 
ilotulitteiden ampujille 
ja suositeltavat myös 
katsojille

MUUT TUOTTEET
TÄHTISADETIKKU
Pitkät tähtisadetikut, joiden paloaika on jopa 
minuutin. Pituus 30 cm. Pakkauksessa 6 kpl. 


