Rakettikeiun rakettimyynti

www.rakettikeiu.com

A1

Astronomia

Kaikissa raketeissa
biohajoavat kärjet
Vastuullisuus, Rakettikeiulle se tarkoittaa sitä,

rakettipakkaus

35,-

että rakettien kärjet tehdään muovin sijaan
biohajoavasta puukomposiitista. 100% Micromuovi vapaita. Suomalainen huippuinnovaatio,
jonka maailman taivaiden valloitus alkaa tästä.

UUTUUS

Tekoja ympäristön puolesta - vähemmän puheita.

El
Jefe
signal FLASH

SYTYTYS JA KOVA PAMAHDUS
Merkinantopamaus, jota voi käyttää
haittaeläinten esim Valkoposkihanhien
karkottamiseen. Punainen valo ja kova
pamaus. 120dB @15 m. 5kpl/pkt
CE hyväksytty P1, 5 kpl rasioissa.

3,50

Otroligt högt bang, EU-godkänd signalbomb. Åldersgräns 18
år. 5 st i en låda. Dessa är inte tillgängliga från andra butiker

X-Mine
Raju rätinämiina.
Tämä on hieno ja silti
SUPER HALPA POMMI! Ampuu
äänekkäät efektit 8 metrin
korkeuteen. 3 kpl/ paketti

Leijona laukaus
3 kpl maagisen parhaita
ilmapommeja. Kaksiosainen tähtipommi.
Den hårdaste smällande luftbom,
top kvalitet- Lyys upp
pampas med dehe!
Hee int na päärun
sen THUNDER!

1,50

Junnupanostaja
EI TURHAA ROINAA vaan laatutavaraa, taattua hupia
Paukkupaketti, jossa riittää
hauskaa ja kivaa
paukuteltavaa koko
illaksi.
Mycket eftertraktade
kvalitetsprodukter
förpackade i en låda.
All smällande och
sprakande småsaker

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! kaikki on parasta mitä maailmasta
löytyy, paitsi sun naapurin horoskooppi
ei ehkä ollu hyvä...
Finlands finaste och bästa raketer. Bästa
raketsortiment som det finns. Ett kvalitetsfyllt
sortiment med bara fina jätte raketer. Varje raket med
olika efekter.Denne posan e allt du behööver.

-50% Kissanpieru

5,-

patteri

AMPUU 7 RAKETTIA
Nousevat nopeesti ja
kiljuen taivaalle, sitten 7
kovaa pamahdusta. Kovaa
pamahtava
7 vislande stjärna till 20 m
höjd och smel. All In!

5,-

UUTUUS

3,50

Warrior Wolf

Lotta laatikko

52,-

Monipuolinen
52
laukauksen
pata.
Ampuu
sekä
suoraan että viuhkoja.
Gryta med fantastiska
efekter. 52 st i ett fantasifullt
tempo. Oslagbart i sin klass!

106´s patayhdistelmä
3 pataa yhteen kytkettynä,
pitkään kestävä ilotulitusnäytös.
Supernäyttävä, ruutia 1500g. Nyt
tarjoushinnalla, pelasta koko kesä!

Syns ända til Bergöö. Hee int nain
tsjillnaad va du taar, dehe e bäst!
106 stora raketer, efekten är massivt.
Många varierande efekter och färg.

-10%

115,-

Super Hero

Diamond King 49´s Hurmuri 50 ´s
Viuhkamuodostelma leviää yli 50 metriä
leveäksi ilotulitus-näytökseksi, jossa
alempana kauniita tulipikareita.

Upea laajoja sarrrrrjoja taivaalle
ampuva pata. Nyt on pyrotekniikkaan ihastuminen halpaa.

Gigantiska stjärnkravaor i X-XTRA
LARGE med högre tjut, kraftigare
knall och större effekter.

49 st vinklade krevader i ett fantasifullt
tempo toppas med en kraftfull final.

50 skotts vinkelbatteri. 8 olika
efekter, varje med mäktigt knall.

Kaliiberi massiivinen 38 mm!
Suurimmat sallitut yksittäiset
efektit, ammattilaatua!

99,55,-

				
Epic
Showtime Eeppinen ilotulitusnäytös!
Taivas täyttyy loisteesta,
välillä suoraan ylöspäin,
välillä leveänä viuhkana.
Kesto on pitkä ja tämä on
todellakin kunnon show!

super
petrol Head
Efektikuula tehty pahvista ei
muoviosia. Raketin pyöreän
rakenteen ansiosta kuvio on
kaunis ja täyteläinen.

12,-

Det största tillåtet
raket med enrorma
effekter.

-20%

Big
Mama

150,4,-

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

3 seriekoplade grytor med 108 massiva efekter. Skujet vinkel och rakt
upp. Ett komplet fyrverkeri show med bara en tändning!

RAKKAUSPAKKAUS

8 isoa rakettia, biohajoavilla kärjillä. Rakettien
kärjet tehty puukomposiitista. Ei irtoa
mikromuovia tai mitään muutakaan haitallista
luontoon. Rakasta näyttäviä pitkään taivaalla
pysyviä kuvioita ja luontoa.
EKOTEKO, som uppskattar miljön, måste köpa
raketer vars tips inte blir mikroplast. Du får
dem bara från oss. 8 fina stora raketer med
olika färger och efekter. Nyhet med
miljövänlig teknik.

6 Mattoa!!!
hyrrätykäreitä
pyörii maassa ja
pamahtaa.
Snurrar på
marken och
sprakar! 6 st
I en paket.

60,-

2,-

Ekologiset Raketit
Ovat Nyt täällä

25,-

Kaikkien Rakettikeiun rakettien muovikärjet on korvattu biohajoavalla puukomposiitilla, Sairaan hieno innovaatio! Suomalaisen startupin Sulapacin
materiaalia.

fat bastard
Tykittäjälle
joka arvostaa
isoa efektiä ja
näyttävyyttä.
3 kpl / paketti
3 st hårt
smällande
luftbom
med stor
stärnkravad.

Pelastakaa stm. Satatähtinen
Räikkönen
Tankki Ja Vormula Samassa paketissa.
panzar och formula bil, knall och tjut.

5,-

Väripalloja ampuva
kuularuisku. Hyvät
värit ja rytmi,
20 s täyttä tulitusta.
Skjuter 100 olika
färg bollar i snabbt
tempo.

3,-

2,50

UUTUUS

Laturin patterit Lohikäärmetuli Extreme Veikka

-30%

Suurin ja
mahtavin ilmapommi. Suuaukon
kaliberi 75 mm.
Ampuu taivaalle
miinan ja
kahdesti laukeavan
tähtipommin.

Gigantiska luftbomber i X-XTRA
LARGE med
högre tjut,
kraftigare knall och
större effekter.

7,uutuus ilmapommi

Super
BOMB

maksimi
hajoituspanos

Mount Everestin
kokoinen
jättitulivuori.
Kaksi upeaa
suihkua, joissa
molemmissa
upeat efektit.
Myydään myös
erikseen 10€/ kpl

En stor över 6o s
lång fontän,
med olika färger
och effekter

Jättestor fontan,
brinntid 60 s,
stighöjd mäktigt
4 meter.

10,Hornankukko

Suihku, miinoja
ja monta yhtäaikaista isoa
tähtikuviota
taivaalla.
Fontan, mina och
stjärnbombar allt
tillsammans.

UUTUUS

15,-

Eko Munakrananu
30 kpl paketti
voimakkaasti rätiseviä pommeja.
Stark Crackling,
30 st i låda.

-50%

Isot pyöreät
efektit, maksimilataus avauspanosta
takaa tylyt
jysäykset ja hienot
efektit. 2 kpl / pkt.
2 mäktiga och
fina luftbomber,
mäktiga
stärnkravader.

8,-

Upea suihku,
jossa kimaltavia ja
säihkyviä
värejä. Kesto 60 s.

16,-

Tuliwuoristo

Kultasuihku joka hiljalleen
kasvaa 3,5 metriä korkeaksi
kipinäseinäksi. Hiljainen ja
näyttävä.
Guldfontän,
tyst och fint
med 35 s.
brinntid.

4,-

Strobo pommi
6 kpl välkepommeja. Hieanot
Discovalot.
6 st
blinker
bomb.

1,50

1,50

ÄKÄINEN ANOPPI ISKEE
Padassa paljon pippuria, kertoohan
nimi jo sen. KOVA, armoton!
Neljä kaunista ja kovaa pamahtavaa efektiä. 16laukausta.
Tarjousanoppi on tämän Venetsialaisten pakko-ostos.

UUTUUS

Skjuter 16 bombkrevader i följd på ca 20
meters höjd. 4 olika efekter med 16 stora
stjärn kravader.

8,-

-30%

OSTOSLISTA

RAKETTIPAKKAUKSET		

täytä tämä lista ja tuo se mukanasi myyntipisteeseen
á hinta

Astronomia 9 jättirakettia

35,00 €

Rakkauspakkaus 8 rakettia

25,00 €

Täys Osuma 10 rakettia

10,00 €

Super Petrol Head jättiraketti

12,00 €

kpl

hinta yht

PADAT JA SARJATULITTEET

Epic Showtime patayhdistelmä 150,00 €
106 laukausta yhdellä
sytytyksellä. Suuri
näytöstulite. Upeat viuhkat.
Warrior Wolf patayhdistelmä

115,00 €

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 €

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

8,00 €

Kissanpierupata 7´s		

5,00 €

á hinta

kpl

hinta yht

Super BOMB 2 kpl

8,00 €

Fat Bastard 3 kpl

5,00 €

Leijonalaukaus 4.0 3 kpl

3,50 €

X-Mine 3 kpl

1,50 €

16 Isoa efektiä, 4
erilaista. Tehopakkaus,
pienestä koostaan
huolimatta isot efektit
16 färg glada
stjärna till
20 m höjd.

PAUKUT JA HÄLYYTTIMET

Strobo Pommi 6 kpl

1,50 €

Eko Munakranaatti 6 kpl

1,50 €

Big Mama 		

2,00 €

Chili spinneri 5 kpl

1,00 €

El Hefe Signal Flash 5 kpl

3,50 €

12,Täys Kymppi
10 kpl rakettilajitelma
1.3 luokan tehoraketteja.
isot kuviot Ennenäkemätön hintalaatusuhde.
Biohajoavat raketinkärjet.

SUIHKUT

Super Veikka 2 kpl

16,50 €

Lohikäärmetuli

10,00 €

TuliWuoristo

4,00 €

Satatähtinen

2,50 €

Junnupanostaja

5,00 €

Raketsats med
10 raketer i tre storlek.
Magnifika bombraketer,
spektakulära stjärnkrevader i alla färger.

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 €

10,-

Jätti Tähtisäde

3,-

Väri Tähtisäde

1,-

5 kpl /pkt

ILMAPOMMIT

Laturin Paperit 		

MAGNUM PATTERI

8 kpl /pkt

7,00 € 		

Tähtisädepuikot

Hintapommi Karjala Takaisin Matahari
Heti
35,-

1,-

10 kpl /pkT

Upea 19 raketin iso
kultapalmukuvio.
parhaita efektejä
- silti halpa
19 skott klassiskt
Guld Palm gryta
med 30 s brinntid.

15,-

Betonipatteri
Uutta tekniikka,
näytösefektit
36 kulta- vihreätä
valtavaa efektiä.
36 mäktiga skott
med guld och grön
efekter, sluts med
mäktigt finale.

Valtavat pyöreät näytöskuviot. Vähemmän
laukauksia, mutta suuria!

Ei selityksiä,
nimi riittää.

Skjuter 36
bombkrevader,
8 olika efekter
med fantastiska efekter. Otroligt finale!

Aamukasa 77´s

Rajusti ruutia 530 g. Monipuolinen
pitkään kestävä
pata, ampuu
suoraan ja
viuhkoja.
77 skott med
olika färger och
efecter, sluts med
mäktigt finale med fan efekter.

58,-

45,-

8 st stora speciella
effekter som
påminner
stora raketer.

20,Auerwaara 80´s

Tule hurmatuksi elämässäsi edes
kerran. Auerwaara takaa, että illasta
jää ihana
muisto ja
tunnelma.
Syns ända
til Bergöö.
80 varierande
efekter och färg.

105,-

RAKETTIKEIU MYYMÄLÄT VENETSISLAISINA MYYNTIAIKA 26. tai 27.-29.8.
RMK Pesulapalvelut

RAISIO-CENTER

Tehtaankatu 1
Pietarsaari
ke 26.8. - pe 28.8. 9-19
la 29.8.		
9-15

Agnesintie 1
Mustasaari
ke 26.8. - pe 28.8. 9-19
la 29.8.		
9-16

www.rakettikeiu.com			

Voudinkatu 5
Raisio

Apilakatu 16
Lahti

to 27.8. - pe 28.8. 10-20 to 27.8. - pe 28.8. 10-19
la 29.8.
10-16 la 29.8.
10-14

facebook.com/rakettikeiu

Pakkaspolku 2
Riihimäki
to 27.8. - pe 28.8. 9-16
la 29.8.		
9-15

Riistakatu 7
Iisalmi
ke 26.8. - pe 28.8. 9-17
la 29.8.
10-14

youTube RAKETTIKEIU2

