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FIREWORKS
www.royalpartyfireworks.com

FYRVERKERIER FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Vill du maximera din fyrverkeriförsäljning?
Ring 0730 33 77 00 så berättar vi hur.
Royal Party har mer än 25 års erfarenhet av import och distribution av
fyrverkerier. Vi har ett direkt samarbete med fabriker i Kina och en innovativ
produktutveckling.
Från våra etablerade kontakter i Kina koordinerar och övervakar vi tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta möjliga standard och kvalitet i
alla våra produkter.
Royal Party varumärke är synonymt med kvalitet, precision och säkerhet. Vi
samarbetar med de mest tillförlitliga och framträdande fabrikerna i Kina för
att ge dig den bästa produkten.
Alla Fyrverkerier är godkända av auktoriserade testinstitut (ITQS), detta säkerställer att vår produkt uppfyller högsta kvalitet i prestanda och säkerhet.
Alla fyrverkerier uppfyller Svensk säkerhetsstandarder.
Vår personal tar hand om kommunikationen med Kina ch övriga samarbetspartners för dig.

Kontakta oss på 0730 33 77 00 redan idag för att få just din leverans
säkrad inför säsongstart 2014/2015!
Det går även bra att maila din förfrågan: pelle@fyrverkeriimport.se
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“Do not be fooled by imitations there
is only one Royal Party ”Dedicated to
Quality”
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FÖRPACKNING

ANTAL I
PRODUKT PAKET

KALIBER
( RÖR Ø mm.)

UNGEFÄRLIG
VARAKTIGHET
(sekunder)

MAX KRUTVIKT

SÄKERHETSAVSTÅND

SÄKERHETSAVSTÅND

MARKPJÄSER • AIRBOMBS • DIVERSE

200

Miniraketer

144-pack. Mini raketer
med tjut och knall effekt.

408

Airbombs 6-pack

6-pack med färg- och knall effekt

409

Airbombs 12-pack

12-pack med 4 olika effekter och knall.

402

Airbombs 3-pack

3-pack med 3 olika effekter och knall.

406

Smatterbomber

Gröna kulor med smatter och knaster.

203

Missiles 200

Se och hör hur 200 tjutande missiler stiger mot
skyn. Perfekt om du gillar massor av tjut och
action.

445

Mustang

3-pack. Gnistrar, snurrar, virvlar upp i luften och
störtdyker.

4

456

Spinners

450

Big Thunder

4-pack. Snurrar så det ryker!

3-pack stora Airbombs med 3
varierande effekter

455

316

Black Bomb

6-pack. Stora Bomb kulor. Smatter!

465

Multishot

4-pack eldbägare med olika färger.

Crackling Pearl 1

16 g, enkel, 1 meter. Hängs upp i träd, staket,
stolpe eller dyl.
Smattrar, blinkar och fräser.
Lämnar minimalt med skräp allt brinner upp!

5

FONTÄNER • BOMBER
863

Mini Powder Keg

4-pack. Små Kruttunnor. Fontäner.
Effekt: red fountain silver to yellow
blue star,red fountain silver to green
purple star,red fountain silver to red
green star,whistling

NYHET

2014!

355

Kaskad Bomb 45

45 mm. 3-pack.
Effektbeskrivning:
Röd, silver och guld effekt.

6

365

Kaskad Bomb 50

50 mm. 2-pack.
Effektbeskrivning:
Röd och Blå effekt.

511

Fire Phoenix

Konformad jätte fontän med 400g
krut. Stegras gradvis till 3.5 m hög
fontän. Smatter. Röda och gröna
effekter med glitter och smatter.

860

Vesuv

400g fontän som stegras upp till 3m.
Effekter i rött, grön och silver med
mullrande smatter.

503

Etna

Liten konformad fontän.
4-pack

TOMTEBLOSS • ROMERSKA LJUS

518

Amazing Spray

3-kantsfontän med snygga effekter.
Effektbeskrivning:
Silver crackling flower, purple star & white chrysanthemum, red star & gold
chrysanthemum, silver chrysanthemum,
yellow star & laser, silver crackling,
lemon & chrysanthemum crackling.

602

Crackling Tails

6-pack Romerska ljus med 3 effekter
och 8 skott.

760

Tändrör

3-pack tändrör. För säkrare och
enklare antändning. Varar ca 5 min.

762

Tomtebloss 70

6-pack. 70cm.

765

Tomtebloss

20-pack. Klassiker.

7

PYROSATSER

124

Family

Stort och varierat innehåll som räcker
länge!
B la romerskt ljus, camelia
flower, mines, airboms & raketer.

8

126

Före kl. 24

Sats med sorterat urval av populära
produkter. B la vissel och tjutraketer,
airbombs, blixtfontäner och virvelljus.

150

Bomber remix

Klassisk förpackning med b la tokiga
bin, blinkfontäner och tjutraketer.

701

Boom Boom

Prisvärd minisats med populära
markpjäser. B la blinkfontäner,
snurrande hjul, bisvärm och
smatterbomber.

702

Happiness

Stor pyrosats fullmatad med varierat
innehåll. B la Tanks, missiler, airbombs, tjutraketer, silversvansar,
blixtfontäner, smatterbomber och
mördarbin.

FAMILJESATSER

128

Maga

Stor fyrverkerisats med raketer,
mines, fontäner, silvertails, och missiles.

129

Magnum

En av våra bästsäljare!
Innehåller raketer, mines, fontän,
silvertails, 100 skott roman candle
och batterier.

135

Party Mix

Prisvärd sats med raketer, mines,
fontäner, missiler, romersk ljus och
mördarbin.

144

RP144

Stor och gedigen familjesats.
Innehåller raketer, airbombs, mines,
fountains, missiles, and silvertails.

9

RAKETER

SÄLJS LÖSA
802

Little Big

Innehåller 5 little big
raketer.
Perfekt start paket !

803

4-Seasons

Utmärkt raketset med 4
varierande
effekter för alla årstider.

804

Atlas

Populär och prisvärd raketset med.
8 raketer och 4 varierande
effekter.

806

Super Party

Storsäljande raketsats med
11st raketer i varierande
storlekar och
effekter.
Detailed description:
Peony’s plus silver, gold
and colour combinations.

10

812

Big Party

Innehåller 21st raketer i
3 olika storlekar. Tiptop
familje pack med många
varierande effekter,
b la. blink effekt.
Detailed description:
Red, green, gold, purple,
silver, blue and white glitter combinations.

814

Maximum

IInnehåller 25 raketer!
4 storlekar och varierande
effekter.
Detailed description:
Peony’s and coconuts plus
Red, green, gold, purple,
silver, blue and white glitter combinations.

242

Topfighter Mix

4 raketer med 4 olika
effekter.
Blue, silver,red and gold

NYHET 2014

NYHET 2014
SHELL ROCKETS
75, 100 & 125mm
Golden willow, brocade crown to red,
brocade crown , white strobe
SÄLJS LÖSA

VIKINGA
RAKETER!

5 RAKETER 5 EFFEKTER
809

Fantasy

6 raketer med 6 högklassiga effekter.
Peony’s and coconuts plus
blue, green, red and purple
combinations.

244

Special Rockets

4 utmärkta raketer i varerande färger och effekter.
Sälj lösa.

810

Thors Hammers

5 st raketer i varerande
färger och effekter.
golden willow with crackling
brocade crown w.blue pearl
brocade crown w.green pearl
brocade crown w.red pearl
brocade crown w.purple pearl

11

BATTERIER

502

Maestro

Suverän 25 skotts tårta med blå
stjärnkaskader, time rain och
spektakulär final
Detailed description:
Blue star time rain.

517

25 skotts tårta med snygga
effekt kombinationer.
Detailed description:
1. Red wave with red fish.
2. Green wave with green fish.
3. Crosette.
4. Crackling & brocade crown finale.

506

502F

Battery Powerstation

36 skotts tårta.
Mått: 11 x 20 x :15 cm
NYHET!

12

Pearl Of orient

Noble (Knight)

Mycket snygg 36 skotts tårta med
iögonfallande gold swirl
effekt och dramatiska färger.
NY DESIGN
Detailed description:
1. Gold swirl flower.
2. Blue star. 3. Red coco.

512

Spread

527

Celebration

En mycket tjusig och 49 skotts fancake med effekter som
verkligen sticker ut.

Startar med färgranna dragon eggs
och bygger upp till klimax med silver
streaking bursts och golden willows.

Detailed description:
Blue bouquet gold belt to
chrysanthemum.

Detailed description:
1, Red peony + crackling.
2, Green peony + crackling.
3, Blue peony + silver glitter.
4, Red peony + silver glitter.
5, Purple green peony.
6, Crackling tail up break crackling.

536

539

Gun Smoke

50 skott. 20 mm effekt rör.
Mått: 29x14x15 cm
Detailed description:
Colour pearls, white glittering, gold
palms, silvertails, whistle, timerains.

Brocade Crown

Mycket snygg 36 skotts tårta med
iögonfallande gold swirl
effekt och dramatiska färger.
Detailed description:
1. Crackling bouquet.
2. Gold belt. 3. Silver Crown.

13

BATTERIER

549

Night Dream

36 skotts tårta med bländade färg och
effektkombinationer.
Detailed description:
Red, green, purple dahlia w/ Red,
green, purple tail.

893

69 Skotts tårta med fina färger och
knallar. NY DESIGN
Red, Green, Crackling ,Golden tail, Golden strobe pearl, Silver strobe pearl,
Blue pearl, Brocade, Silver & thunder.

555
557

Dream Party

36 Skotts tårta med brett
register såsom färgsprakande knallar,
peonyeffekter, glitter och knallsalvor.
NY DESIGN
1. Crackling tail. 2. Green peony.
3. Thunder king. 4. White glitter.

14

Green Party

1001 Nights

64 skott, 20-25 mm effekt rör.
En magisk blandning av effekter.
Detailed description:
Red and blue pearl white glittering.
Red and gold palm gold glittering.
Green glittering silver tail whistle.
Time rain red dahli chrysanthemum.

574

Diablo

585

Massor av ljus och ljud. Låter som

El Ninjo

34 skott, 20mm rör med gröna & röda
knall kombinationer +
en finalkaskad i guldregn.

själv har släppts lös.
Detailed description:
1, Red tail up break red peony.
2, Green tail up break green peony.
3, Whistles
4, Yellow tail up break crackling
+ silver fishes.

Detailed description:
Red and green pearl white glittering.
Red and green crackling. Yellow palm
green glittering. Silver palm crackling. Green pearl white glittering.
Time rain

587

Kinetic 19 skott

Detailed description:
Red, blue, green glittering, time rain & bang.

588

Prime 19 skott

Detailed description:
Silver flowers, white- & gold glittering, red dahli, yellow dahli &
bang.

589

Epsilon 19 skott

Detailed description:
Gold coconut, lemon, pink, crackling coconut & bang.

15

BATTERIER

594

877

After Dark

25 skotts tårta med fanshape
kombination

19 skotts tårta med gedigen
effektkaliber och häftiga effekter.

Detailed description:

Detailed description:
Red-, green & gold corn.
Gold glitter. Silver chry. Break.

853

16

Aliens

Caribbean Dream

855

Boost

25 skotts tårta med snygga
effekt kombinationer. 38 mm

36 skotts tårta med snygga
effekt kombinationer. 38 mm

Effekter:
Palmeffekter i rött, grönt, guld, lila,
silver + guld chrysanthemum, och
knall

Effekter:
Röd, grön, guld, lila, time rain,
chrysanthemum, och knall

FULL KALIBER REJÄLT TRYCK!
591

Kick Off

19 skotts tårta med snygga
effekt kombinationer. 48 mm
Effekter:
Guldkrona, blå stjärna, röd och grönt
glitter, chrysanthemum och knall

876

Big Salvo

25 skotts jätte tårta med
gedigen 50mm effektkaliber.
En kanonpjäs som levererar!
Detailed description:
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BATTERIER

884

Super salute

25 skott med 50 mm kaliber
levererar duktigt med knall och
storslagna effekter.
Detailed description:
White strobe, gold palm tree, green,
gold,silver time rain, silver coco, red
strobe & chrysanthemum effects

888

18

Blue Heaven

885

Gold & blue

Vackra kombinationer av blått och
guld med tempohöjning
och finalbomb.
Detailed description:
1. Gold tail up break gold peony.
2. Blue tail up break blue peony.

894

49’ers

49 skott i ett rasande tempo med blå
släpande skottsalvor och himmelska
stjärneffekter.

Snabb och tempostark med
underbart vackra golden willows och
tjusiga silver palmer.

Detailed description:
Blue tail burst brocade crown with
blue stars.

Detailed description:
Gold villow and silverpalm.

891

VIP

VIP är vår mest rekommenderade
tårta! Med 140 skott och grymma
effekter är den kungen av tårtor, år
efter år...
Detailed description:
1-3 rows:Effects – red, green, blue
pearls ; whistling ; crackling w/ red
tail. 4-5 rows: Effects – white strobe
& blue pearl w/ yellow tail ; white
strobe & red pearl w/ red tail.
6-7 rows: Effects – silver glittering willow & blue pearl w/ green glittering
tail ; green glittering willow & blue
pearl w/ green glittering tail.
8-11rows: Effects – red, green, blue
pearls ; whistling ; crackling w/ red
tail. 12-13rows: Effects – red glittering
willow w/ red tail ; crackling & dahlia
w/ green tail.
14-15rows: Effects – crackling w/ red
tail ; whistiling 16-17rows: Effects –
crackling w/ green tail ; time rain
willow & blue pearl w/ red tail.

896

RP60

61 skott. Fanshape kombination.

887

Subwoofer

Ger verkligen själ för namnet.
Med 50mm effektkaliber
levererar den ett rejält tryck.

Effekter:

Detailed description:

19

BATTERIER

900

RP900

70 skott med exploderande kometer,
dragon eggs, bisvärmar och tjusiga
palmeffekter. Bra och vältajmad
tårta!

GP nyårstest 2009 ”BÄST I TEST”
Detailed description:

929

901

Amazing

Mäster tårta med 30mm kaliber.
Slår en med häpnad! Bör upplevas!
Detailed description:
Red tail up burst red crackling stars.
Green crackling stars. Red tail up
burst purple peony Green peony.
Blue tail up burst blue peony.
Red tail up burst red wave. Green
wave, Red tail up burst red peony
with white glitter. Crackling tail up
burst crackling.

Hazard

96 skott. Fanshape kombination.
Mått: 35x22,5x15 cm
Effekter:

936

Blizzard

100 skott & 1000g.
Size: 32x32x22 cm
Detailed description:
Red -. Green-, Blue stars, White
pearl, Silver strobe, Crackling, Gold,
Whistle+Break.

20

953

Infantry 72

72 skott. Fanshape kombination.

GP nyårstest December 2010
Effekter:
silver, blå, röd, guld, dahlia, vissel, glitter, pärlor och pilträd.

935

inferno

200 skott & 1000g.
Size: 62x22x10 cm
Detailed description:
Lemon dahlia, Silver time rain, Red-,
Green-, & Blue star, Purple pearl &
Gold+Break.

952

Evolution

71 skott. Fanshape kombination.
Effekter:
Silver, grön, guld, vissel, glitter,
pilträd, pärlor och guldregn.

21

BATTERIER

954

Orion’s belt

74 skott. Fanshape kombination.
Effekter:
rött, grönt, guld, silver, blått, vissel
och knall.

988

RP1000

Perfekt festfyrverkeri för alla tillfällen. Innehåller det mesta.
En av våra bästa batterier!

955

Rainbow

98 skott. Fanshape kombination.
Effekter:
rött, grönt, guld, silver, blått, vissel
och knall.

22

Detailed description:
1-2 rows: Effects – red, green stars ;
blue pearl & silver swimming stars w/
silver wave bouquet 3 rows: Effects –
blue crossette 4-5 rows: Effects – red
wave & blue pearl w/red tail ;
silver wave & crackling w/ red tail
6-7 rows: Effects – red, green crossette ; crackling w/ whistling tail
8-9 rows: Effects – golden strobe
willow & blue pearl w/red tail ; green
strobe willow & blue pearl w/ green
tail 10-11Rows: Effects – green strobe
& red pearl w/ yellow tail; white
strobe & blue pearl w/ red tail
12-13 Rows: Effects – blue flying fish
w/ red tail ; brocade crown & blue
pearl w/ crackling tail

996

Infantry 142

Imponerande pjäs med 142 skott med
varierande kaliber. 20-25-30 mm effekt
rör. Storlek: 56x32x22,5 cm
Fanshape kombination.
Effekter:
Gold wave red green + chrysanthemum bouquet, gold palm, red tail red
dahli, red palm gold glittering, purple
palm time rain,gold willow, red dahli,
purple palm time rain,red palm gold
glittering, green dahli white glittering, gold willow, crown red glittering, red dahli chrysanthemum.

981

Gold Collection 1

Mycket spektakulär tårta.
Nära på proffskvalite.
Något för fyrverkeri virtuosen.
Effekter:
Red, Green, Yellow, White, Blue, Purple, Primrose, Silver, Chrysanthemas,
Silver Time Rain, Golden, Break.

23

BATTERIER

946

Diamonds 25

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.
Detailed description:

947

Diamonds 49

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.
Detailed description:

977

Diamonds 100

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!
Detailed description:

24

948

Emeralds 25

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.
Detailed description:

949

Emeralds 49

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.
Detailed description:

978

Emeralds 100

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!
Detailed description:

941

Sapphires 25

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.
Detailed description:

942

Sapphires 49

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.
Detailed description:

974

Sapphires 100

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!
Detailed description:

25

BATTERIER

942

25

943

49

975

100

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!

Detailed description:

Detailed description:

Detailed description:
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944

25

945

49

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.

Detailed description:

Detailed description:

976

100

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!
Detailed description:

950

25

951

49

976

100

25 skott 30 mm rör.
Mått: 35x22,5x15 cm.

49 skott 30 mm rör.
Mått: 26x26x26 cm.

100 skott 30 mm rör.
Mått: 40x40x26 cm.
OBS. Kräver polistillstånd!

Detailed description:

Detailed description:

Detailed description:
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BATTERIER - PAKET

MÄNGDER AV EFFEKTER OCH
STORLEKAR ATT VÄLJA PÅ!

171

28

Assortment cakes 1

172

Assortment cakes 2

9x2 utvalda 16 skotts tårtor.
Totalt 144 skott. Säljs separat till
konsument.

8x2 varierande 25 skotts tårtor.
Totalt 400 skott. Säljs separat till
konsument.

Colour Dragon, Grand canyon, Eruption, Gladiator, Diamond, cleopatra,
morning Light, Sunset Party och
Century Light.

Cocktail Party, California, Spectacular
colours, Silver Crown, Crazy, Tivoli,
Magic och Night Burst.

175

Assortment cakes 5

9x3 individuella 9 skottare.
Säljs separat till konsument.
Colour Dragon, Grand canyon, Eruption, Gladiator, Diamond, cleopatra,
morning Light, Sunset Party och
Century Light.

173

Assortment cakes 3

174

Assortment cakes 4

4x2 effektfulla 16 skottare.
Total 128 skott. Säljs separat till konsument.

4 varierande 25 skotts tårtor.
Totalt 100 skott. Säljs separat till
konsument.

Peacock Tail, Salute, Da Capo och
Mama mia.

Grand Finale, Global Party, Stromboli
och Colossus

29

NYHETER

NYHETER

2014!

NORDISKA VIKINGAFYRVERKERIER!

RAGNARÖK!

964- LOKE - 85 skott, 996 gram

959 - BALDER - 72 skott, 828 gram

Loke ”SPINDELN” är en slug och lurig figur, son till en jätte, men även
fosterbror till Oden. Han retas, ljuger och trivs med att ställa till det för
människor och gudar. Loke är även pappa till Odens åttafotade häst
Sleipner.

Balder ”DEN LYSANDE” är Odens enda barn och Asgårds arvtagare. Han
är den ljusaste och vackraste av asarna och helt felfri. Balder älskas av
alla utom Loke, som genom sin list ser till att Balder blir dödad genom en
olyckshändelse.

Effekter: Green tail gold spider with blue pearl/blue tail gold spider with gold glittering/silver tail silver coconut and crackling/red tail to brocade crown king/green tail to
golden Chrys/blue tail to flower crown/silver tail to white glittering and ti-thunder

30

Effekter: The 1st row to 4th row is fan shape,blue tail golden belt red glittering/green
glittering/white glittering/sky blue/ the 5th row is V shape,silver tail whistle/ the 6th
row to the 9th row is fan shape,blue tail flower crown sky blue star,blue tail golden
willow crackling

956 - FREJA - 12 skott, 470 gram

957 - ODEN - 16 skott, 627gram

958 - TOR - 16 skott, 624 gram

Freja ”FRUN” är kärlekens gudinna och
syster till Frej. När hon reser runt i Asgård
färdas hon i en vagn dragen av två jättekatter. Hennes stora ögonsten är halsringen
Brisingamen, som hon alltid bär på sig.

Oden ”DEN RASANDE” är asarnas ledare
och människornas övergud. Han är mycket
trollkunnig. Genom att plocka ut sitt ena
öga och släppa ner det i vishetens brunn,
kan han se allt som händer i världen.

Tor ”DUNDRAREN” är Odens äldste son,
åskgud och den starkaste av asarna.
Tor försvarar Asgård mot jättar och andra
vidunder. Till sin hjälp har han hammaren
Mjölner

2”. Effekter: Red green sky blue, brocade crown,
king red, glittering, white glitter, willow blue star,
Ti-flower willow.

2”. Effekter: Spring flower willow, gold glittering, red
green coconut, tree silver silk chrysanthemum and
blue star, silver crown.

2”. Effekter: Brocade.

31

NYHETER

960 - INFANTRY 92 - 92 skott, 942 gram

Effekter: Green tail gold spider with blue pearl ,blue tail gold spider
with gold glittering,red tail red glittering willow,green tail to big gold
Chrys,red tail to brocade crwon king,blue tail to flower crown/aloe
mine/white glittering Ti-thunder

962 - INFANTRY 91 - 91 skott, 962 gram

NYHETER

2014!

Effekter: Green tail sky blue and lemon /blue tail gold glittering/blue tail to gold wave
coconut with blue pearl/brocade cylider /blue tail to sea blue glittering/green tail to
golden belt with green glittering/blue tail to golden belt with gold glittering/blue tail to
flower crown/time rain tail to time rain

32

961 - INFANTRY 79 - 79 skott, 962 gram

Effekter: Green tail lemon and sky blue pearls/blue tail to gold
glittering/green tail to gold wave coconut with blue pearl/silver
cylider/blue tail sea blue glittering/green tail to gold belt and green
glittering/blue tail to flower crown/time rain tail to time rain with
ti-thunder

963 - INFANTRY 100 - 100 skott, 942 gram

Effekter: Red tail red pearl and white glittering/green tail purple pearl and green
glittering/blue tail brocade crown/blue tail sky blue pearl with chrysanthmum/ticrackling cylider/blue tail to gold glittering/green tail to gold glittering and green
glittering/ red tail crackling stars /silver tail white glittering with ti-thunder

NYHETER

2014!

939 - RACE - 9 skott, 431 gram

938 - BRIGHT STARLIGHT - 9 skott, 470 gram

306 - PEARLS & STARS - 8 skott, 157 gram

307 - BLUE CRACKLING STAR - 10 skott, 190 gram

A: Crackling bouquet,tail to ti-thunder with crackle stars;
B: Blue tail to sky blue and gold glittering;
C: Blue tail to silver spider with blue pearls;
D: Blue tail to gold chrys.

25mm shockfontain. Smattrande stjärnor.

Effekter: A:White glittering bouquet,tail to ti-thunder with white glittering;
B: Blue tail to flower crown;
C: Blue tail to brocade with blue pearls;
D: Blue tail to double lasi.

30mm shockfontain. Smattrande stjärnor.
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PROFILERING / REKLAM

903

Banderoll 3x1m

Vinyl banderoll. Lämplig för
utomhus reklam.
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905

Banderoll 5x1m

Vinyl banderoll. Lämplig för
utomhus reklam.

906

Banderoll 6x2m

Vinyl banderoll. Lämplig för
utomhus reklam.

907

Banderoll 8x1m

Vinyl banderoll. Lämplig för
utomhus reklam.

908

Banderoll 12x1m

Vinyl banderoll. Lämplig för
utomhus reklam.

PROFILERING / REKLAM

918

Ljusskylt 5m

910

Stor ljusskylt på 5x1,2 meter.
Godkänd för utomhusbruk..

DVD

DVD med produktfilmer.

Poster

915

Affischer i 70x100 cm som visar
produktsortiment, erbjudanden
och kampanjer.

909

Ballong

Uppblåsbar raketformad ballong.
3,5 meter hög för utomhusbruk.

914

Flagga

5 meter hög flagga med fot, rotor
och markfäste. Följer vindriktingen,.

919

Lampa

2,5 m hög LED lampa (840W).
Blink effekter. Godkänd utomhus.

921

Tröja

Tröja med Royal Party tryck

917

Plastkasse

plastkasse med tryck

Tidning

Konsumentutskick i A3 format.
Egen företagslogo/annons på
framsidan. Bra marknadsföring!

913

Skyddsglasögon

Barn och vuxen storlek
12 + 24 pack
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Royal Party

FIREWORKS
Svensk Fyrverkeri Import AB
Solbacken 8
45178 FISKEBÄCKSKIL

M: 0730 33 77 00 (Pelle)

 info@fyrverkeriimport.se
 www.fyrverkeriimport.se

