
AMPUU 7 RAKETTIA 
Nousevat nopeesti ja kil-
juen taivaalle, sitten 7 ko-
vaa pamahdusta. Näyttävin 
pikkupata, pokeritermein:  
All in. Kaikki kerralla

Vastuullisuus, Rakettikeiulle se tarkoittaa sitä, 

että rakettien kärjet tehdään muovin sijaan 

biohajoavasta puukomposiitista. 100% Micro- 

muovi vapaita. Suomalainen huippuinnovaatio, 

jonka maailman taivaiden valloitus alkaa tästä.

Tekoja ympäristön puolesta - 

vähemmän puheita.

5,-

KaiKissa raKeteissa 
biohajoavat Kärjet

astronomia 
raketti-
paKKaus

Kissanpieru
patteri

TIlAA RAKETIT EnnAKKoon nETTIKAUPAsTA 
Nettikaupassamme lisävalikoima Yli 200 erilaista 
ilotulitetta.  Isoja patoja, suihkuja, yms. Saat takuulla 
mitä haluat Tilaa ennakkoon, HUOM: ostosten nouto 
myymälästä 28.12. lähtien. www.RAKETTIKAUPPA.coM 

UUTUUS

raKettiKeiun raKettimyynti www.raKettiKeiu.com

1989 Rakettikeiu halpuutti ilotulitteet 
ja toi värit Suomen taivaalle. Berliinin muuri 
murtui - Suomessa murtui tulitteiden hintakartelli. 
Porhojen etuoikeudesta tuli koko kansan huvi. Muut 
matkii ja hiihtää perässä, rakettikeiu kulkee aina potkun 
edellä. Rakettien rakastajan ei enää tarvi roskata. 

A
 5

Leijonan laukaus 4.0
IlMAPoMMIEn 
KUnInGAs! 
Isoista 
ilmapommeista 
paras teho. Ainoa 
hintaluokkansa 1.3G 
paukku, runsasti 
ruutia. 3kpl/pkt

3,50

30-vuotta
parhaat synttärit

VAIn IsojA jäTTIRAKETTEjA 
sUoMEn PARhAIMMAT RAKETIT MIKRo 
MUoVITToMIllA  MAATUVIllA KäRjIllä 
EKOTEKO! Suomalaisen startupin 
SULAPAC OY:n innovaatio yhdistettynä 
parhaaseen rakettitekniikkaan.

Kaikissa raketeissa erilaiset pyöreät suuret kuviot! Rakettien 
taakse kirjoitettu horoskooppi ennustuksesi, kaikki on 
parasta mitä maailmasta löytyy, paitsi sun naapurin 
horoskooppi ei ehkä ollu hyvä...

35,-



Täys 
Osuma

rakettien kärjistä ei irtoa mikromuovia 
tai mitään muutakaan haitallisia aineita 
luontoon 

8 isoa rakettia, biohajoavilla kärjillä. Rakasta näyttäviä 
pitkään taivaalla pysyviä kuvioita ja luontoa. Kaikissa 
raketeissa avauspanokset ja siksi kuviot suuria ja 
näyttäviä. Huomaa, että biohajoavat kärjet eivät 
maksa yhtään enempää kuin tavallisetkaan raketit. 

Huippu teknologia tulee kaupanpäälle. Ympäristöä 
arvostavan EKOTEKO on ostaa sellaiset raketit joidenka 
kärjistä ei tule mikromuovia. Saat ne vain rakettikeiu 
kaupoista.

rakkaus
pakkaus

25,-

super 
peTrOl Head

suurin lain sallima 
irtoraketti. 75 grammaa 
ruutia josta tässä 
raketissa on puristettu 
kaikki mahdollinen irti 

Efektikuula tehty pahvista ei muovios-
ia. Raketin pyöreän rakenteen ansiosta 
kuvio on kaunis ja täyteläinen. Efekti 
on väriltään kultainen joka valuu kau-
niisti alas taivaalta. 

Petrol Headin ajomoottori on viritetty 
huippuun ja sen ansiosta kuvio aukeaa 
juuri optimaalisessa korkeudessa. Näin 
kuvioon taivaalla entistäkin suurempi

ekOlOgiseT
OvaT TäälläNyT

rakeTiT

ensimmäisenä maailmassa

15,-

kaikkien rakettikeiun rakettien muovikärjet 
on korvattu biohajoavalla puukomposiitilla   
Sairaan hieno innovaatio! Samaa suomalaisen startupin Sulapacin 
materiaalia löytyy mm. huippu kosmetiikka-
purkeista ja suomalaisista luxus joulukonvehtirasioista. 100% 
mikromuovi vapaa komposiitti maatuu samassa ajassa luonnos-
sa kuin vastaavan kokoinen kappale puuta. Ostaessasi raketteja, 
varmistu, että niiden kärjistä ei vapaudu mikromuovia.

10 hienoa 
rakettia -
tietysti maatuvilla 
puukomposiitti kärjillä  
Valikoima monipuolisia efektejä. 
Voimakas räjähdys avaa kuvion jonka 
halkaisija on n. 60 m
 
4 erilaista väriyhdistelmää, kaikki 
pyöreitä ja hienoja. Tosi tykittäjän 
valinta. Näillä raketeilla onnistut joka 
kerta ihastuttamaan yleisön hyvällä 
omallatunnolla. EKOTEKO.

15,-



Laturin 
patterit

X-mine

sUURIn, MAhTAVIn jA KAUnEIn 
IlMAPoMMI. 
Suuaukon kaliberi 75 mm. 
Ampuu korkealle nousevan 
miinan ja 40 metriin 
tuplastilaukeavan 
tähtipommin. 
Hieno 
ammattilaatua 
oleva tulite. 
Tue hyvin, 
ettei kaadu, 
suuri rekyyli 
upeassa 
pommissa!

sUURET, ERIlAIsET EfEKTIT joKAIsEssA 
IlMAPoMMIssA.  3 KPl / PAKETTI

Tykittäjälle joka arvostaa isoa efektiä 
ja näyttävyyttä. Älä räyhää vaan nauti 
rauhallisessa, aukeassa paikassa, siten 
pystyt näkemään koko valtavan efektin.

fat bastard
6,-

UUTUUS

10,-

8,-

super
bomb

UUTUUS

MAKsIMI hAjoITUsPAnos  

Suurin sallittu ilmapommi! 
Turvasuihku ei tässä tykissä ole 
liioiteltua. Isot pyöreät efektit, 
maksimilataus avauspanosta 
takaa tylyt jysäykset ja hienot 
efektit. 2 kpl / paketti. 

1,50

EI TURhAA RoInAA VAAn lAA-
TUTAVARAA, TAATTUA hUPIA 
Paukkupaketti, jossa riittää 
hauskaa ja kivaa 
paukuteltavaa koko 
illaksi. Vain haluttuja 
pommeja, 

uutuus iLmapommi

junnupanostaja

3,-
TAnKKI jA VoRMUlA 
sAMAssA PAKETIssA
Mikään ei ole 
varusmiehelle 
hauskempi 
kuin tankki, ja 
lomille hurautetaan 
Formulalla. 

10,-

pelastakaa stm.
räikkönen

hUoM!
KAIKIsTA 
YlI 50 € 

osToIsTA PAKETTI 
TähTIsäDETIKKUjA 

KAUPAnPäällE. 

RAjU RäTInäMIInA. 
Tämä on hieno ja silti 
SUPER HALPA POM-
MI! Ampuu äänekkäät 
efektit 8 metrin 
korkeuteen. 
3 kpl/ paketti

UUTUUS

thunder patteri
16 lAUKAUKsEn 
MonIPUolInEn 
PATA.

Mäjähtää kuin kultai-
nen kädenpuristus.
Erittäin halpa hinta 
pamahtavasta pa-
dasta.
. 8,-



padassa paljon pippuria, 
kertoohan nimi jo sen. 
Neljä kaunista ja kovaa pamahtavaa efektiä. 
16 laukauksen pikkuveli Betonipatterille. 
Muista tukea hyvin. 
kova, armoton!  

äkäinen
anoppi iskee

Betoni patteri

diamond king

suomen suosituin pata. 36 suurta 
tähtipommia, 7 erilaista efektiä 
Upeita efektejä, suoraan ja vuiuhkaan taivaalle. Tämän padan 
ostaja ei takuulla pety. Terveiset Putinille lähtee värikkäästi ja 
tyylillä. Suomen kaikkien aikojen suosituin pata.

karJala 
TakaisiN HeTi!

huikea 8 laukauksen tykitys, 
kaliberi 38 mm

Suuret putket täynnä ruutia. Mahtavat pyöreät kuviot 
täyttävät taivaan.  Tehot huipussa ja todella kovat 
avauspanokset. Ison kaliiberin ja efektin hajotuspanoksen 
takia kuuluu kovimpaan kuluttajatuotekategoriaan F3. 

MaTa Hari

35,-

12,-
hienot efektit. 36 laukausta 
padassa, joka on valmistettu 
uudella  luotettavuutta li-
säävällä puristetekniikalla 
 
Hopeaa, vihreää, purppuraa ja punaista. 
Kauniit, valtavan suuret efektit ja voimak-
kaat hajotuspanokset. Ammattilaatua, tätä 
käytetään paljon osana näytöstulituksia.

45,-55,-

20,-

19 laukauksen kultaefekti 
keskitys, upea suosikkipata
Erittäin näyttäviä hitaasti 
taivaalta valuvia 
kultaefektejä. Täyttää 
taivaan 30 sekunnin ajan. 

HiNTapOMMi
12,-

näyttävä viuhka, 
ammattilaatua
Viuhkamuodostelma 
leviää yli 50 metriä 
leveäksi ilotulitus-
näytökseksi, jossa 
alempana kauniita 
tulipikareita. Tällä saat 
kaikki naapurit kerralla 
kateelliseksi! 
6 erilaista 
väriyhdistelmää. 



ampuu 77 raketin keskityksen taivaalle. 
pyromassaa kauheasti 530 grammaa!
Monipuolinen pata ampuu efektit sekä 
viuhkassa että suoraan taivaalle. Pata kestää 
pitkään kuin varusmiehen palvelus – hienoa 
aikaa, jonka muistat loppuelämäsi. Aamukasan 
efekteistä ja käänteistä riittää kerrottavaa.  

tyylikäs 52 laukauksen pata 
suomen väreissä
Efekteinä sinistä, valkoista 
ja tietysti kultaa. 
Huipentuu näyttävään 
leveään finaaliin. 
Pyromassaa 
452 g, 
kesto 50 
sekuntia. 

aamukasa 77´s

lottalaatikko 52

550-grammainen pata ampuu 
50 laukausta täyteläisessä 
viuhkamuodossa

Vanhan Auerwaaran oppipoika hieman 
pienemmässä koossa. Täyttää taivaan 
välillä yksitellen laidasta laitaan ja 
välillä taivaan täydeltä. Jos aiot kosia tai 
vaikka pussata uudenvuoden aattona on 
Hurmuri täydellinen valinta tunnelman 
nostattamiseen.

HurMuri

60,-

99,-

52,-

58,-

super 
HerO

MaksiMi HaJOiTuspaNOs

näytöspata 
ruutia 
maksimimäärä 
per putki 

Kaliiberi massiivinen 38 mm! Suurimmat 
sallitut yksittäiset efektit, ammattilaatua! 
Tämä on osana monessa näytöstulituksessa. 
Ampuu rauhallisella tahdilla 25 massiivista 
tähtipommia, joissa huumaavat tähtikuviot 
joiden halkaisijat 60 metriä.



epic showtime

chARMIA, TYYlIKKYYTTä jA 
PETollIsEn VIETTElEVää. 
80 lAUKAUsTA, VAlMIs IloTUlITUs 

Sarjahurmaaja varastaa tyylikkkyydellään 
huomion. 80 suurta efektiä hurmaavat 
kaikki, jotka ilotulituksesta 
mitään ymmärtävät. Ne jotka eivät 
ymmärrä, kyllä niin mielensä pahoittavat. 
Ole oman elämäsi Casanova! Tule 
hurmatuksi elämässäsi edes kerran. 
Juhlaseurueellesi Auerwaara takaa, että 
illasta jää ihana muisto ja tunnelma. 
Punaiset glitter willow 
-efektit heruvat 
taivaalta 
näyttävästi. 105,-

auerwaara

MAhTAVA 
IloTUlITUsnäYTös. 
KolME IsoA PATAA 
YhTEEn KYTKETTYnä

Yhteensä 108 laukausta. Kaliiberi 25 mm ja 
pyromassaa yhteensä 1500 g. Upea ja tuhti 
ilotulitusnäytös turvallisesti ja helposti yhdellä 
sytytyksellä. Nauti parhaasta pyrotekniikasta ja 
ammu kuin ammattilainen, isompi kuin Tape...

warrior
woLf

patayhdisteLmä 108 efeKtiä taivaaLLe

125,-

150,-

UUTUUS

paLjon Lisä ä patoja ostettavissa verKKoK aupasta www.raKettiK auppa .com

EEPPInEn IloTUlITUsnäYTös! 
YhDEllä sYTYTYKsEllä
PATAYhDIsTElMä KäYnTIIn
Taivas täyttyy loisteesta, 
välillä suoraan ylöspäin, 
välillä leveänä viuhkana. 
Kesto on pitkä ja tämä on 
todellakin kunnon show!

Hienoa ja helppokäyttöistä 
pyrotekniikkaa, vain yksi 
sytytys ja sarjaan kytketyt 
padat hoitavat esityksen. 



Hiljaista kauneutta 
Kultasuihku kasvaa 
hiljalleen 3,5 metriä 
korkeaksi tuliseinäksi. 
Hiljainen, hienostunut ja 
näyttävä. Suosikki, joka 
ei petä koskaan.

satatähtinen

lohikäärme
tuli

Ampuu tiuhaan tahtiin sata punavihreää 
kirkasta valopalloa vaihdellen 
5–10 metrin korkeuteen. Hiljainen 
kuularuisku. Loppuefektinä 
valkoinen pyrstötähti, 
kesto noin 
20 sekuntia! 
Halpaa ja näyttävää.

kaksi suurta tulivuorisuihkua

Suihkun paloaika 60 sekuntia. Efektin 
korkeus massiivisesti yli 5 metriä! 
Suurin Suomessa myytävä suihku. 
2 kpl paketti. Myydään myös 
kappaleittain silloin hinta 10€ /kpl 

eXTreMe 
veikka16,50

4,-

9,-

Hornan kukko
kiukku ja  kumaus 
nyt on kunnon 
jysäys!
Suihku, miinoja ja 
monta yhtaikaista 
isoa tähtikuviota 
taivaalla. 
Supernäyttävä. 

Reilusti pyromassaa, 
joka nostaa tukan 
pystyyn ja hymyn
korviin.

Tuliwuoristo

2,50

kaikkein kaunein ja ko-
mein värikimara 
3 metrin korkeuteen. 

Upea pitkään kestävä, 
hiljainen suihku. 7 efektiä: 
valkoinen, kulta, punainen, 
sininen, purppura ja hopea 
sekä lopuksi 
hieman 
rätinää.

15,-

UUTUUS

strobo
pommi

Erittäin kirkkaita 
valoja, just kun 
laivalla tai jossain 
hieanossa Ipitsan 
diskossa, välkky 
kuin Eini tai sata 
salamaa. 6 kpl/rasia

1,50

eko
Munakranu

2,50

isO
paHa
TaNskalaiNeN

valtava roomalainen kynttilä 

5 gigantista kuviota, putken 
kaliiberi 28 mm. Jyhkeät 
avauspanokset ja kultaiset efektit. 
Kuin pata, mutta Roomalaisen 
muodossa. Markkinoiden suurin 
sallittu roomalainen.  

30 kpl
laatikko
iso rätinä!

7,-



 sYTYTYs jA PAMAhDUs
Merkinantopamaus, jota voi käyttää 
myös haittaeläinten karkottamiseen. 
Punainen valo ja kova pamaus. 
120dB @15 m. 5kpl/pkt CE hyväksytty P1

eL hefe
 signaL fLash

RAKETTIPAKKAUKSET  á hinta kpl            hinta yht

Astronomia 9 jättirakettia  35,00 €
Rakkauspakkaus 8 rakettia  25,00 €
Täys Osuma 10 rakettia 10,00 €
Super Petrol Head jättiraketti  15,00 €
PADAT JA SARJATULITTEET

Epic Showtime patayhdistelmä   150,00 €
Warrior Wolf patayhdistelmä        125,00 €
Auerwaara 80´s                   105,00 €
Super Hero 25´s   99,00 €
Hurmuri 50´s   60,00 €
Aamukasa 77’s   58,00 €
Diamond King 49´s   55,00 €
Lottalaatikko 52´s   52,00 €
Heavens on Fire                     48,00 €
Betonipatteri 36´s   45,00 €
Karjala Takaisin 36´s   35,00 €
Matahari 8´s   20,00 €
Hinta Pommi 19´s   15,00 €
Äkäinen Anoppi iskee 16´s  12,00 €
Kissanpierupata 7´s    6,00 €
ILMAPOMMIT

Laturin Paperit   10,00 €

                      á hinta                kpl            hinta yht

Super BOMB 2 kpl            8,00 €
Fat Bastard 3 kpl            6,00 €
Leijonalaukaus 4.0 3 kpl      3,50 €
X-Mine 3 kpl            1,50 €
PAUKUT JA HÄLYYTTIMET

Strobo Pommi 6 kpl            1,50 €
Eko Munakranaatti 6 kpl      2,50 €
El Hefe Signal Flash 5 kpl     3,50 €
SUIHKUT

Super Veikka 2 kpl          16,50 €
Super Veikka 1 kpl          10,00 €
Lohikäärmetuli            9,00 €
TuliWuoristo            4,00 €
Satatähtinen            2,50 €
Junnupanostaja          10,00 €
Pelastakaa stm. Räikkönen 3,00 €
Jätti Tähtisädetikut 6 kpl      3,00 €
Väri Tähtisädetikut 8 kpl     1,00 €
Tähtisädetikut 10 kpl           1.00 €
Lepakkolasit           4,00 €
Suojalasit            3,00 €

OSTOSLISTA      täytä tämä lista ja tuo se mukanasi myyntipisteeseen

3,50

hUoM!
KAIKIsTA 
YlI 50 € 

osToIsTA PAKETTI 
TähTIsäDETIKKUjA 

KAUPAnPäällE. 

jätti tähtisäde   
5 kpl /pkt

väri tähtisäde 
   

8 kpl /pkt

tähtisädepuikot 
10 kpl /pkT

3,-

UUTUUS

1,-

1,-

P E LT O L A

48,-

iLotuLitemyynti 27.-31.12.

heavens on 
fire
Illan huipennukseksi 
se viimeinen pata, joka 
varmasti sytyttää yleisön 
ja tulet taivaalla. Mahtava 
loppufinaali 

-20%

Alavieska Alavieksan LVI
Eno  Erä ja Urheilu
Espoo  S-market Nihtisilta

Forssa  K-Rauta
Forssa  AKR

Heinola S-Market Heinoska
Heinola  Autotaso

Helsinki  PopUp Redi kauppakeskus
Helsinki  K-Supermarket Arabia
Helsinki K-Supermarket Vuosaari

Hollola  Matkakeidas
Hollola ent Expert
Humppila 
 Tuomon Mopo ja   
 pienkonehuolto

Hyvinkää  K-Rauta
Hyvinkää Intersport Willa

Hämeenlinna 
 Gigantti

Iisalmi  Iisalmen Konekymppi

Iisalmi  Eka Erä
Ikaalinen  Erä, Kala verkko
Imatra  K-Supermarket 
 Vuoksenniska

Joensuu  Veljekset Laakkonen
Joensuu  IKH-Konehalli

Jokela  S-Market

Jyväskylä Vaihtoautomaa Palokka
Jyväskylä  RTV

Jämsä  OK-Auto
Järvenpää  K-Supermarket Peltola
Kaarina  K-Supermarket Katariina
Kemiö  K-Supermarket Kompass
Kerava   Pop Up Karuselli 
 kauppakeskus
Kiuruvesi Eka Erä

Kotka  K-Rauta
Kotka  Autosalpa

Kouvola Gigantti
Kristiinankaupunki K-Supermarket
Kuopio  Power

Lahti   K-Rauta Holma
Lahti   Sokos-tavaratalo
Lahti   Gigantti
Lahti   Vesijärven Auto
Lahti   S-Market Hennala 

Lapinjärvi  Pukaron Parooni
Lappeenranta  Auto-Suni
Lieto   K-Supermarket 
  Lietori

Loimaa   Sportia
Loviisa   K-supermarket 
  Loviisa
Mikkeli   Gigantti
Mynämäki  K-Supermarket
Mäntsälä   Hankkija
Naantali   K-Supermarket 
  Ukko-Pekka
Nastola   K-Supermarket
Nokia   PopUP 
  PALAKSI Vihola
Nummela  K-Rauta
Nurmes   Kone ja Jahti-
  kampe Nevalainen
Oulu   Gigantti Megastore
Paimio   Talouspörssi

Parainen   K-Supermarket
Porvoo   K-Supermarket 
  Tarmola
Porvoo   Autotalo Järvi
Raisio   Mylly   
  Casagrande
Raisio   K-Supermarket 
  Raisio Center
Rauma   Power 
Riihimäki  RMK-
  Pesulapalvelut
Salo   Veikon Kone
Sastamala  Levorannan  
  Auto
Seinäjoki   J. Rinta-Jouppi
Suolahti  Euronics
Söderkulla  K-Supermarket
Turku   Kivikukkaro
Turku   Hirvensalo  
  K-market
Vaasa   Ostajan Onni
Vantaa   Vepsäläinen 
  porttipuisto
Vieremä   Eka-Erä
Viitasaari  Autofit




