Rakettikeiun rakettimyynti

www.rakettikeiu.com

pars - halvin ja
Vastuullisin, AINA
Rakettikeiu: pars, halvin, vastuun kantaja ja EGO-LOOKISIN
toimia koko alalla. EI MIKROMUOVIA, rakettien kärjet
piohajoovia eikä saastuta luontoa.
100 % piohajoova, ei mikromuovia, kaikki kompastoituu ja
luoanto kiitää! Ruutissa suurin osa puuhiiltä, samaa tavaraa
lähtee taivaalle kun lauvantai saunasta. Tää on hieanoa.

Parhaat raketit
- parhaaseen
hintaan
Tulitteet on aina hieanoja ja halpoja
rakettikeiun kaupassa. Parasta mitä
on ja hinnat pysyy halpoina kun
itte tehdään, maahantuodaan ja
kuskataan. Vaikka laivat on poikittain
Suetzin kanavassa niin keiu vaan
kiipee esteiden yli ja tuo suurimmat ja
komeimmat pommit myyntiin. Paljon
kaikkee myymälässä mitä ei edes
lehteen mahtunut.
www.rakettikauppa.com lisää
tuotteita ja videot kaikista tulitteista.

Extreme
Salute 2.0
Hintapommi

22,-

YHDEKSÄNTOISTA LAUKAUSTA SUURIMPIA MAHDOLLISIA KULTAEFEKTEJÄ
Raju värkki, kova ja julmea ja juuri niin kova kun vaan on sallittu. 475 g pyromassa,
kaksinkertainen määrä viimevuotiseen Hintapommiin nähden! Tue tämä pata hyvin,
lähtee kovalla rekyylillä ja efekti kattaa koko taivaanrannan ja tsykedeeliset äänet
täyttää kuuloaistin. Ampujalle suositellaan kuolosuojainten käyttöä! Hieanompi
pata kun mitä naapurilla varmistaa kateelliset katseet koko vuodeksi eteenpäin.

Thunder org.

Thunder Org. Tää ei oo
ilotulite, Tää on työ väline
Maiman rajuin karkotepauku
vahinkoelukoiden, linnujen,
zebrojen, Kanien ja muidn puutarhasyöppöjen ja Karkottamiseksi 120 Desi Peliä ja kirkas pauku.

5,-

Maailman kaikkein rajuin laukaus
nyt erikoishintaan! On niin kova
mälli että, KUULUU KÄYTÄÄ TÄN
KANS KUOLOSUOJAIMIA. Niin
kova, että oli jo välillä kieallossa,
mut nyt taas saa...
3kpl/pkt

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

Leijonanlaukaus
4.0

ILMAPOMMIEN
KUNINGAS!
Pars, halvein ja
rajuin ilmapommeista
LEIONA on KINKI taivaalla
ja jäällä. Tuplamälli 1:destä
1
putkesta
ja on RADITIONALIINEN LEKENDA AINA!
3kpl/pkt

4,50
1

rakkaus
pakkaus

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 meiltä.

25,-

Enigma Gripen

Ekologiset Raketit
Ovat Nyt täällä

Ensimmäisenä maailmassa

rakettien muovikärjet on korvattu biohajoavalla puukomposiitilla

35,Isoja Ruotsista tulleita Marvel ja Nymph raketteja
Isot efektit kaikissa raketeissa, rakkaudella
rakennettu ja ja kauniit kuviot odottavat sytyttäjää.
Iso paketti ei ole hinnalla pilattu, Ruotsin ovh:sta
raapaistu reilusti puolet pois:

Sairaan hieno innovaatio! Samaa suomalaisen startupin Sulapacin materiaalia löytyy mm. huippu kosmetiikka-purkeista ja suomalaisista luxus joulukonvehtirasioista. 100% mikromuovi vapaa komposiitti
maatuu samassa ajassa luonnossa kuin vastaavan
kokoinen kappale puuta.
Covid-19 ja rahtiliikenteen sekamelskan vuoksi osa
raketeistamme saapuu vasta tammikuussa 2022
Suomeen ja tilalle on Ruotsista hankitty
CE-hyväksyttyjä Gripen raketteja tulitueksi.

ASTRONOMIA
Vain isoja jättiraketteja
Suomen parhaimmat raketit Mikro
muovittomilla maatuvilla kärjillä
EKOTEKO! Suomalaisen startupin puukomposiitti
innovaatio yhdistettynä parhaaseen
rakettitekniikkaan.
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Kaikissa yhreksässä 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,-

Bada BANG
Bada BOOM !!
Suuret, tupla efektiT jokaisessa
ilmapommissa erilainen efekti. 4 kpl / pkt

8,El Monstro Decibull -

Valtavia näyttäviä ilmapommeja. ERITÄIN SUURI
KALIPEERI 30 MM:lliä tupla efetit, 2:aksi paukkua
1:destä putkesta, näyttävä miina ja ylhäällä suuri
efekti KAIKEIN PARSTA KAIKEIN HALVIMMALLA!!
Näin hieanoo taivasta ei ole naapurilla!

Hornankukko
KIUKKU JA KUMAUS
NYT ON KUNNON JYSÄYS!
Moni ½-linen mälliPatteri
Kaikkea hirveä ja kivaa,
suihkuu, miinaa, tähtipommeja SAMPERIN
HIEANO ja mahtipuolinen!
Tähtipommeja monta
kerralla
taivaalle,
niin,
että koko
taivas peittyy.

15,-

ISO KUVIJO!!!!
Raju dipsersio-panos tekee ison kuvion.
4 kapl laatikossa. Välkkyvä komeetanousu ja miina on jo näyttävä ja sitten
vasta kajahtaa taivaat peittävä
tähtipommi! Suuri ja voimakas.

Bonk
Paranormaalia
Tykitystä

Tehopakkaus, isot
efektit muikeista
putkista. Muista tukee
hyvin.
Upea pläjäys. 4
tuuheata efektiä,
lopun crakling rätinä
karkottaa pirun
pois aina vuoteksi
kerralansa.

22,-

8,-

SUURIN ilmapommi

Super
BOMB
maksimi
hajoituspanos

Suurin sallittu
ilmapommi sotatoimi
aluen ulko puolella.
ON KOVA; SIXI ON
TURVA SUIHKU
MUKANA eritäin hieano
depilsersio pommi.
Laajat efektit kultaa ja
punaista
Kremlin
tapaan.
2 kapl/
paketissa.

10,3

TAMI YAGUZAmiracle maker

Äkäinen Anoppi

Upea 38 laukauksen pata - hintakin on ihmeen halpa
Värejä, rätinää ja glitteriä, siis kaikkea mitä ilotulitteelta
voi toivoa. Yritetään saada ensvuoreksi myös kulkusten
helinä komeetta, sit olisi jo ihan kaikki. Reilusti, yli 400g 		
						pyromassaa.

28,Tulisalama - Vortex

näyttävä 50 laukauksen pata- kieppuvaa hopeaa
Kieppuvina viuhkoina taivaalle nousevat efektit. Tämän
padan hopia on yhtä hieno kun Mietaan hiihto. Melkeist
kultaa.

12,Padassa paljon pippuria, kertoohan nimi jo
sen.
Neljä kaunista ja kovaa pamahtavaa efektiä / pata.
Efektit ja ääni on kuin isosta padasta, just kun
sunkin omalla anopilla. Melkein pelottavan kovaa
jylisevä anoppi. Muista tukea hyvin. KOVA, armoton!

Gold Trigger Pikku Maisa

KULTAA, KULTAA, KULTAA

Efektit ja ääni on kuin
isosta padasta tai
ralliautossa.! Kultaa
kuin Tillanderilla tai
johtajan visassa. 10
isoa hitaasti alas
valuvaa efektiä. Hinta
ei ole este tämän
ostamiselle vaikka ei
blondi
olisikaan.

55,-

10,-

Hurmuri 50´s

Kissanpieru
patteri

70,Paljon ja hyyvää säihke kruutia yhdessä padassa. Herrat
ihastlee HENKÄSTYNEENÄ ja muut kolme silmää kosteana
HIEANOJA!!! TULITUS EFEKtIÄ (om pars!!) !! Kirjopyykillinen
väritteitä taivaalle.
Tällä Mälli kokoelmala pääset varmana ja TAKUULA!!
Jatkoille ja seuraava Vuoatesi alkaa HIeanosti!!
4

videot kaikista tuotteista .

PATA AMPUAA 7 RAKETTIA
Raditiionalnen KissanPiearuraketi 7:män Kissan Piearua
laakisytytykseltä.

6,-

Hieanot, äänet paukkuu ja
kiljuu kamalasti. Tämä lekendaarisen kissanpiearuraketin
perillinen on huippusuoasittu ja kun efekti on näyttävä
jajopa näytösammattilaiset
käyttää osana tulitus showta.

www.rakettikeiu.COM

High Jinx Kimallepatteristo
178-grammainen
pata ampuu
19 välketähteä

RED & GLITTER

VÄLKEVIUHKA

Tarjoushintaan
19 laukauksen pata,
välkettä ja kimallusta
kuin Diskoprinsessan
mekossa. Näitä ei riitä
kaikille, niinku ei niitä
diskoprinsessojakaan.

45,-

15,-

NÄYTTÄVÄ 36 LAUKAUKSEN VIUHKAPATA

TRIPLE THUNDER

ammattilaatua

405 g pyromassaa lähtee kiivassa viuhkatultiuksessa
taivaalle ja muodostaa semitten näyn mitä sinä ja
kateelliset ei koskaan unohda. Hieano!

Siinä Pölyt Karahtelee, kun pata
ampuu kolmen
tähtipommin ryppään kerrallansa
taivaalle.

60,Aamukasa 77´s

Tätä käytää
ammattilaiset,
pyromanit ja muut
kun ymmärtää
hyvän pääle..
Kuvioissa Vihreetä,
violottia, punasta
ja kultaa: Upea
rypälepommitus!

Ampuu 77 raketin keskityksen taivaalle. Pyromassaa kauheasti 530 gRAMMAA!
Köyhemät Valtiot käytää tätä ILMMA
PUOLLUSTUKSEEN Mutta, meillä RIKAAT juhlistaa
Juhlia 77 putkella Kestometalia: Luulet saanees
YliPalvelua kun pata kestää niin pitkään.

65,videot kaikista tuotteista .

Maksimi
HAJOITUSPANOS

GREAT
MAHTIPOMMI
Näytöspata
Ruutia maksimi
määrä per putki

85,-

Kaliiberi massiivinen 50 mm! Suurimmat sallitut
yksittäiset efektit, ammattilaatua!
Ammattisakit näytöksissä ite käyttää tätä, jos vaan
Uuden Vuaoden Myynistä yhtään niitä on jäljellä
(yleens eioo)

www.rakettikeiu.COM
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pilveenkirjoittaja

DropBox HERO

helppo ja
näyttävä yhden
sytytyksenshow

18-kiloinen megajytky!
Poskettoman iso patayhdistelmä, älä päästä tätä
haukea karkuun. Maksimi
lataus: 2 kiloa ruutia. Neljä
yhteen kytkettyä pataa riittää
pienen kunnan ilotulitukseksi.
Juhli kuin ne, jotka juhlii
muitten rahoilla!
Monipuolista kaunista ja
komeaa tulitusta turvallisesti
yhdellä sytytyksellä. Sarjaan
kytketyt padat ampuvat efektit
kauniisti viuhkan muotoon, joka
lisää näyttävyyttä. Harmaat
pilvet väistyvät värikkään
tulituksen tieltä.

160,Epic Showtime

155,-

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.

Sytytyspuikot
paketissa 2 kpl puikkoja
Sytytyspuikko ilotulitteiden
turvalliseen sytyttämiseen!
Palamisen kesto yli 4
minuuttia / puikko

Maksimi
HAJOITUSPANOS

SUPER
HERO
Näytöspata
Ruutia maksimi
määrä per putki

1,50

Kaliiberi massiivinen 38 mm!
Suurimmat sallitut yksittäiset
efektit, ammattilaatua!
Ammattisakit näytöksissä ite käyttää tätä,
jos vaan Uuden Vuaoden Myynistä yhtään niitä on
jäljellä (yleens eioo)

PALJON LISÄ Ä PATOJA OSTETTAVISSA VERKKOK AUPASTA

105,-

www.rakettikauppa .COM
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PATAYHDISTELMÄ 108 raketin megatulitus

WARRIOR
WOLF

UUTIA
R
A
O
L
I
K
1,5
padan
n
e
s
i
l
l
a
v
a
t
hinnalla!

1,5 kiloa ruutia! Pitkäkestoinen
halpa patayhdistelmä Mahtavilla
huopputehosteilla. 3 jättipataa
sarjoitettuna yhteen.

Yhteensä 108 rytmikästä rakettilaukausta.
108:DEKSAN PUTKEA KALIPEERI 25 mm:miä.
Hieano ja kokonainen Pervormanse hieanoin
efektein, on pataa jatähti pommia, väri/paukku
efektiä ja aivan kaikkee mitä voi olla ja enämmänkin.
KEIUN KAIKKI TUOATTEET ON PAREMPIA ,SUUREPIA,
LAADUKKKAAMPIA KUN KELLÄÄN MUULLA KOSKAAN MISSÄÄN. !!

Satatähtinen
Ampuu tiuhaan tahtiin sata punavihreää
kirkasta valopalloa vaihdellen 5–10
metrin korkeuteen.
Klassillinen hieano
tähtipallo TYKKI kun on
hyvät valovärit. Kun met
olimme kaikki Kiinan pallotykit
testattu, niin tykättiin
tämä on PARAS!

3,-

Strobo
pommi

1,50

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

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

1,-

Big

Mama

2,6 mattoal Maassa
pyöriviä ja rärtiseviä
hyrräpaukkuja.

4,-

Eko 1,50
Munakranu
30 kpl laatikko
isoa rätinää!
Laatutavaraa.

Chili Spinnerit Tankki
5 kpl Maassa
väriä vaihtavaa ja
vinhasti pyörivää
pirunvannetta.

130,-

3,-

3 KPL TANKKEJA
TANK JUU!!! Radiotinallinen
tankki kun ampuaa ja
ryömiää maassa
kun Koistinen
intissä!!!

Pelastakaa
stm Räikkönen
Tankki ja vormula
samassa paketissa.

2,50
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OSTOSLISTA

á hinta

Astronomia 9 jättirakettia

35,00 €

Super BOMB 2 kpl

Enigma rakettivalikoima

35,00 €

Gas Pipes 4 kpl

8,00 €

Rakkauspakkaus 8 rakettia

kpl

hinta yht

25,00 €

El Monstro Decibull 4 kpl

8,00 €

Leijonalaukaus 4.0 3 kpl

4,50 €

Epic Showtime patayhdistelmä 155,00 €

Chili Spinner 5 kpl

1,00 €

Warrior Wolf patayhdistelmä

130,00 €

Big Mama 		

2,00 €

Super Hero 25´s

105,00 €

Eko Munakranaatti 30 kpl 1,50 €

Maksimi Great 25´s		

85,00 €

Thunder ORG 3 kpl

Hurmuri 50´s 		

70,00 €

Hornankukko

15,00 €

Aamukasa 77’s 		

65,00 €

Mega Saana

12,00 €

Triple Thunder 36´s		

60,00 €

Lohikäärmetili

10,00 €

Tulisalama - Vortex 50´s

55,00 €

TuliWuoristo

4,00 €

Välkeviuhka Red & Glitter

45,00 €

Satatähtinen

3,00 €

Tami Yakuza - Miracle Maker

28,00 €

Tankki 3 kpl

3,00 €

Extreme Salute Hintapommi

22,00 €

Pelastakaa STM Räikkönen 2,50 €

PADAT JA SARJATULITTEET

Dropbox Hero patayhdistelmä

160,00 €

ILMAPOMMIT 		

á hinta

PAUKUT JA HÄLYYTTIMET

3,00 €

High Jinx 16´s		

15,00 €

Tähtisädetikut 10 kpl

1,00 €

Äkäinen Anoppi 16´s		

12,00 €

Väritähtisädetikut 8 kpl

1,00 €

Gold Trigger - Pikku Maisa

10,00 €

Sytytyspuikot 2 kpl

1,50 €

Kissanpierupatteri 7´s

6,00 €

Lepakko suojalasit

4,00 €

12,-

Alavieska
Alavieksan LVI
Espoo 		
K-Rauta Merituuli
Forssa 		
K-Rauta Forssa
Forssa 		
AKR
Heinola
Printhouse
Hollola
Matkakeidas
Hyvinkää
K-Rauta
Hämeenlinna Gigantti
Imatra 		
K-Supermarket
		Vuoksenniska
Jyväskylä
Marine Vaajakoski
Jyväskylä
RTV
Jyväskylä
Jyskän Varastomyymälä
Jämsä 		
Carset
Järvenpää
K-Rauta Järvenpää
Kaarina
K-Supermarket Katariina
Kotka 		
K-Rauta
Kouvola
Gigantti

hinta yht

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

5,00 €

SUIHKUT

Jätti Tähtisädetikut 5 kpl

UnhOtTumatON ELÄMYS
ISO KAUNIS ja hiljainen suihku
Eritäin MASSINKINEN!! Suihkuaa yli
minutti ja yli 5:den m:trin
korkeudelle.
On pars! Vaikka
hiljanen ei
kuiteskaa tuhnu
vaikka sekin
hiljane.

kpl

10,00 €

Bonk 16´s			22,00 €

MEGA SAANA

8

LOHIKÄÄRME
TULI

täytä tämä lista ja tuo se mukanasi myyntipisteeseen

RAKETTIPAKKAUKSET		

Jätti Tähtisäde
5 kpl/pkt

Väri Tähtisäde
8 kpl/pkt

Tähtisädepuikot
10 kpl/pkt

ILOTULITEMYYNTI 27.-31.12.

10,-

3,-

Lepakko
suojalasit

CE-merkityt suojalasit
ilotulitteiden sytyttämiseen

1,-

4,-

1,-

Kouvola
Riistamaa
Lahti
Neste Taukotuuli Holma
Lahti 		
Vesijärven Auto
Lahti 		
K-Supermarket
		Hyppyri
Lieto 		
K-Supermarket Lietori
Mikkeli
Gigantti
Mynämäki
K-Supermarket
Naantali
K-Supermarket
Ukko-Pekka
Nastola
K-Supermarket
Nokia
Veikon Kone
Nummela
K-Rauta
Nurmes
Kone ja Jahtikampe
Nevalainen
Oulu
Auto Åström
Parainen
K-Supermarket
Porvoo
K-Rauta Porvoo 		

Raisio

K-Supermarket
Raisio Center
Riihimäkii RMK-Pesulapalvelut
Riihimäki K-Supermarket
Kumela
Salo
Veikon Kone
Sastamala Levorannan Auto		
Turku
Manhattan Minihinta
Turku
Länsikeskus Minihinta
Turku
Hirvensalo K-market
Vaasa
Ostajan Onni
Varkaus Gigantti
www.rakettikeiu.com
www.rakettikauppa.com
youtube.rakettikeiu2

