
 

 

Prislista 
 

Maila, messa eller ring din beställning till info@pyro.nu / 0732 - 54 65 85. 

Tills vidare gäller avhämtning i Västerås då vi inte längre har en butikslokal. 

 

Vi accepterar Swish och kontokort (kontant om jämna pengar) - den som 

hämtar ut fyrverkerierna måste vara beredd att visa ID-kort för att säkerställa 

att 18-årsgränsen hålls. 

 

Telefonkontakt 

Carl-David: 0732-54 65 85 

 

OBS! 

Ingen ångerrätt på använda produkter. 

Brinntid på pjäserna varierar (ibland mycket) både från tillverkningen, men 

även på hur pass torrt eller fuktigt pjäsen lagrats timmarna innan avfyrning. 

 

Läs och följ säkerhetsanvisningen på varje pjäs! 

  



    

Små pjäser 

 

Black Demon, 3-pack 50 mm bomber 

 

50 mm bomber med 3 st otroligt vackra effekter! Max 
tillåtna kaliber! 
Stighöjd: 40 meter 
Max kaliber: 50 mm 
Antal i förpackningen: 3 st 

Pris:  
239 kr, inkl. moms 

 
Se film 

  

 

Titanium Volcano 

 

Titanium Volcano - Fontän & bengal - 2 pack med 
inledande flamma i blått resp. rött som övergår i kraftigt 
silversprut. Fontäner passar bra som början i ett fyrverkeri 
med flera olika pjäser. 

 

Pris:  
185 kr, inkl. moms 

 
Se film 

  

 

  

https://youtu.be/jgNCmHMMIbM
https://youtu.be/jgNCmHMMIbM
https://youtu.be/NVRKsZOJ1KM


Fyrverkeritårtor 

 

ARMAGEDDON (125 skott)  

 

Enormt batteri för den som vill njuta länge. 

 

Pris:  
2299 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 
 

Big Mix (63 skott) 

 

Intensivt batteri för den som vill ha tempo! 

Krutvikt 985 g 

Kaliber 25 och 40 mm  

Artikelnummer: 4406 

 
Pris:  
1249 kr, inkl. moms 

 
Se film 

 
 

Bird Nest 
("The Wall") 

 

Från Göteborgs-Posten: 
Strålande! Riktig nyårslyx. Bäst variation visuellt och med 
ljudsmällar. Supervackra bollar. Grym Final! Mycket att 
titta på och en härlig visuell upplevelse. Mycket för 
pengarna! 

Artikelnummer: 1776G 

 
Pris:  
1099 kr, inkl. moms 

 
Se film 

 
  

https://youtu.be/OADjkiJlsFg
https://youtu.be/nWkHUx58Sjg
https://www.youtube.com/watch?v=6t7nVwLE-QY
https://youtu.be/nWkHUx58Sjg
https://youtu.be/nWkHUx58Sjg


 
 

Bombastic (25 skott) 

 

Ett batteri med stora rör som skjuter mycket distinkta 
effekter.  Den börjar med  röd och blå dahlia med röd 
svans och vit blink,  ett rött blinkande pilträd med röd 
blinkande svans och grön dahlia; purpur pärlor med gul 
svans och vit blink , ett grönt blinkande pilträd m grön 
blinksvans och persikodahlia, och I finalen silver blommor 
med brokadsvans och röd/grön dahlia. 
Artikelnummer: 4300 

Pris:  
1095 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

Brocade Crown (25 skott)  

 

25 gigantiska guldregnsbomber med olikfärgade pistiller. 
härligt häng i effekterna som varar länge. Kaliber 40 mm. 

Artikelnummer: 4310G 

Pris:  
1649 kr, inkl. moms 

 
Se film 

 

Dare Devil (42 skott)  

 

42 st sagolika effekter som lyser upp nyårsnatten. 

Artikelnummer: 1792 

Pris:  
399 kr, inkl. moms 

Se film 

 
 

Dark Star (56 skott) 

 

Prisvärt allt-i-ett-pjäs. 

Artikelnummer: 1716 

Pris:  
499 kr, inkl. moms 

 
Se film  

  

https://vimeo.com/245693648
https://www.youtube.com/watch?v=dbXtMi8_wzE
https://www.youtube.com/watch?v=dbXtMi8_wzE
https://www.youtube.com/watch?v=dbXtMi8_wzE
https://youtu.be/tLV1NdNIqAY
https://youtu.be/gE4YYq48AwI


 
 

 

Dynamite (47 skott) 

 

47 st. färgstarka effekter med ett fantastiskt avslut. 

 

Artikelnummer: 1632 

Pris:  
499 kr, inkl. moms 

Se film 

 
 

Fabulous Fan Box (120 skott)  

 

Solfjäderformad tårta med 120 st. glittriga effekter som får 
dig att tappa andan. 
En riktig höjdarlåda! Pyro.NU rekommenderar! 

 
Artikelnummer: 890 

Pris:  
1999 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 
 

Ghost Killer 

 

61 st. maffiga effekter med en lyxig final 

 

Artikelnummer: 1793 

 

Pris:  
599 kr, inkl. moms 

 
Se film 

 
 

Magic Show Box (140 skott)  

 

Solfjäderformad tårta med 140 st. unika effekter som fyller 
himlen i makalösa effekter. 
Rejält och komplett fyrverkeri i en låda! 

Artikelnummer: 889 
Pris:  
2999 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

  

https://youtu.be/nO-8J1FlJRs
https://youtu.be/_SN_JOqxRpc
https://youtu.be/nWkHUx58Sjg
https://youtu.be/YCeck4PzGeI
https://youtu.be/if7XJ93PZd4
https://youtu.be/if7XJ93PZd4


 

 

 

Phantom 

 

Rak och vinklad tårta. En Rolls Royce med makalös 
prestanda. Vrålstart i rött och guld, accelererar i blå 
silver brocade med en final i silver chrysantemum och 
crackling. 

Antal skott: 221 st 
Kaliber: 25-30 mm 
Krutvikt: 2,0 kg 

Artikelnummer: NSC525-2 
Pris:  
3499 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

 

Red & Silver (102 skott) 

 

 

Ett stort elegant batteri i två färger, rött och silver. Lugnare 
inledning dahlior och palm. Blir intensivare med rött och 
silver pilträd, och palm i snabb W formation. Följes av 
spinnande silversvans i Z-formation och gör över i en final 
med röda dahlior och silver- brokadkronor. I början och 
slutet har pjäserna sk. bouquet, dvs. svans av mintyp i 
silver eller rött. 

Pris:  
1499 kr, inkl. moms  

 
Se film 

 

 

Silencio (80 skott) 

 

Ett tystare alternativ med 80 st magnifika effekter som förgyller 
hela himlen. 
 

Artikelnummer: 1615 

Pris:  
699 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 
  

https://youtu.be/if7XJ93PZd4
https://www.youtube.com/watch?v=E0qMnD6lrU4
https://vimeo.com/292176518
https://vimeo.com/292176518
https://youtu.be/fJZJq_qsU7I


 
 
 

Super Finale 

 

25 enorma stjärnbomber i kaliber 50 mm - marknadens 
största tillåtna kaliber. Varje bomb stiger upp med 
kometsvans. Varje bomb avfyras med en eldbägare som 
sänder upp en kraftig kvast av stjärnor tillsammans med 
varje bomb. Ett måste för den som vill ha en kraftfull final! 

 
Artikelnummer: 4311G 

Pris:  
1649 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

 

 

Tornado (49 skott) 

 

Ett stort batteri av typ som är vanlig I proffssammanhang. 
Skjuter 7 rader med 7 skott per gång I W-form. Alla effekter har 
en blå pärlesvans. Effekterna är: röda pärlor med röd svans, 
guldfärgat pilträd med vit blink, grön svans till grön blink och 
spindelnät, purpur svans till purpur dahlia och snövit 
småblomma, röd svans till orange dahlia och gnistrande 
pilträdseffekter. 
 

Artikelnummer: 4202 
Pris:  
1375 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

 

 

Tweak (19 skott)  

 

Tweak – Fyrverkeritårta – Tweak är en fyrverkeritårta som 
har formen som en hexagon med kombinerade effekter, i 
olika färger och kraftiga svansar. 

 
Artikelnummer: L-3472  

 
Pris:  
199 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PYcdnT5po1w
https://www.youtube.com/watch?v=40feEpS1qyc
https://youtu.be/fWjRB6b6reE


 
 
 

V.I.P. (104 skott) 

 

104 st. fantastiska effekter med glittrande & färgsprakande 
bomber med en stark final. 

 

Artikelnummer: 1662 

Pris:  
959 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

 

Yes Box 

 

Ett enormt batteri med 135 skott i kaliber 30 
och 40 mm. Hela 2,7 kg krut! 
Bra temp och variation. Vi rekommenderar 
denna varmt! 
 

Artikelnummer: 10891 

Pris:  
4199 kr, inkl. moms 

 
Se film  

 

https://youtu.be/G6pUIqRcsTg
https://youtu.be/DN4EQlyCXS8

