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KIIRMÜÜK - kampaania kehtib kuni 14. detsember 2022.a.

Kood Foto Nimi Lasku Kestus, sek Kaliiber, mm Efekti kirjeldus VIDEO
KIIRMÜÜK, 

EUR
Hind, EUR

TB40 Exploder 1 13 20 30
Punased sädelevad komeedid andes taevas hõbedased palmid, 
mille lehtede tipud pragisevad kuldse sädelusega.  (Komplekt 
toode 10 Exploder patareist).

VIDEO! 25 30

TB41 Exploder 2 13 20 30

Punaste sabadega komeedid andes taevas pauguga punaseid 
krüsanteeme, roheliste sabadega komeedid andes taevas 
pauguga rohelisi krüsanteeme ja siniste sabadega komeedid 
andes taevas siniseid krüsanteeme. (Komplekt toode 10 
Exploder patareist).

VIDEO! 25 30

TB44 Exploder 5 13 20 30
Sinised sädelevad daaliad mille kroonlehtede tipud pragisevad 
kuldse sädelusega. (Komplekt toode 10 Exploder patareist).

VIDEO! 25 30

TB178 Exploder 11 13 20 30
Punase sabaga komeet annab punase ja hõbedase välkpilve 
sädelusega, punase sabaga komeet annab pragisevad kuldsed 
krüsanteemid. (Komplekt toode 10 Exploder patareist).

VIDEO! 25 30

TB179 Exploder 12 13 20 30
Kuldse sabaga komeet ja kuldsed pragisevad ja sädelevad suure 
plahvatusega krüsanteemid. (Komplekt toode 10 Exploder 
patareist).

VIDEO! 25 30

https://youtu.be/SrVbLxZXWqM
https://youtu.be/A4l-oPLacQw
https://youtu.be/U8EmX93kTGE
https://youtu.be/vNWoZmLhBEM
https://youtu.be/qh9jaxBnHxY
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TB180 Orbiter 01 100 ca 1 minut! 20

Keerlevate sabadega rohelised kuldse sädelusega palmid; 
keerlevate sabadega kuldse praginaga palmid; keerlevate 
sabadega lillad sädelusega palmid, hõbedaste sabadega 
vilekomeedid mis annavad kuldse daalia vihma;  kuldne 
draakoni praginaga kuldvihm sädelusega; sinise vilkuva 
sädelusega kuldvihma ja brokaatpommid finaalis korraga!

VIDEO 75 90

TB125 Red Fox 100 ca 1 minut! 20

Tõeline hitt tulvärk läbi meie müügiaastate! Võimas ja 
vaatemänguline kuldse finaaliga tulevärk! Tihe laskude seria 
punaseid komeete kuldsete draakonipommidega mis panevad 
taeva kuldset sädelust täis, kuldse miiniga punased 
krüsanteemid kuldse järelsädelusega, alati klassikalised 
punased krüsanteemid, taas rohelised miinid kuldse sambaga 
mis annavad rohelised ja punaseid daaliaid, tihe punaste 
komeetide sadu finaalis koos punaste daaliatega mis hõbeaselt 
sädelevad.

VIDEO 65 80

TB99 Big X 44 üle 1 minuti! 25, 30, 38, 48

Hõbedase sabaga hõbedased tulevihmapommid;  punase 
sabaga punased tulevihmapommid; rohelised sabaga rohelised 
tulevihmapommid;  sinise komeediga kuldsed palmid; punased 
komeediga hõbedase plinkiva sädel usega punased palmid; 
sinised komeediga kuldsed daaliad plinkiva sinise sädelusega; 
punase komeediga kuldse brokaatkroonid pika 
tulevihmaefektiga ja seda finaalis ühe korraga 4 tulepommi!

VIDEO! 150 200

https://youtu.be/YMFUdB7tufw
https://youtu.be/R3c5rSpMB4g
https://youtu.be/g8NF-xVSOkk
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TB104 Stairs 61 üle 1 minuti! 20, 25, 30

Tõeline vilekoor koos draakonisaba praginakomeetidega, alati 
klassikalised punased ja rohelised krüsanteemid, meresinised ja 
taevahõbedased sibavad kalapommid, kuldsed pragisevad 
draakonipommid, sinised krüsanteemid ja kuldsed daaliad 
südames suured palmid, lisaks hõbedaste palmide kaskaad 
finaalis korraga! 

VIDEO! 75 100

TB185
Thunder 
Hunter

67 üle 1 minuti! 25

67 lasku otse, nurga all ja lehvikutena! Tõeliselt võimas ja 
intensiivne kuldne tulevaatemäng!
kuldsed palmid sädelusega, kuldsed palmid kuldsete 
sähvatustega, brokaatsabaga kuldsed daaliad meresinise 
sädelusega, kuldsed ämblikud punase ja rohelise vilkuvate 
sädemepilvedega, valged ja punased sähvatused ning kudsed 
kroonid pika tulevihmaga finaalis korraga!

VIDEO! 100 125

TB300 American 87 üle 1.5 minuti! 25

Erklillad daaliad koos sillerdava rohelise plinkiva sädelusega, 
hõbedased palmid koos punaste kroonsüdametega, kuldne 
tulevihm sinise sädelusega, punasest roheliseks muutuvad 
palmid, pragisevad tulevihmakrüsanteemid punaste tähtedega, 
kuldne tuledaalia pika järelsädelusega, kuldsed suured pika 
järehelendusega hobusesabapommid, hõbedased 
tulevihmapommid, punased komeedid andes taevas pragisevad 
kuldsed daaliad punased tähed kroonlehtede tipus vaheldumisi 
siniste kroonidega, suur võimas kuldne kogupauguga finaal!

VIDEO! 120 160
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