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SEGUEIX-NOS

packs
MINI
POT

14

,00

Ranitas (4 u.)
Minibombeta (50 u.)
Bengala normal (10 u.)
Font Cracklings (10 u.)
Font Parchis (4 u.)
Font Flocs (1 u.)
Tubo rosa (3 u.)
Dinosaurios (6 u.)
Bolas de humo (6 u.)
Mecha (1 u.).

€

POT-POP
Piules (72), Chinos (100) , Traca lobitos (10), Correcamas (5), Bombeta gr.
(50), All stars (10), Parchís (4), Flocs (1), Stromboli (1 ), Magicflash (2),
Mini-font (2), Tubo rosa (3), Crawlies (6), Avispas (12),
Serpentinas (6), Mecha (2)

28

,00

€

CHIQUI TRO
Lobitos (100)
Chinos (100) x2
Águilas (50)
Falleros (25) x2
Triple Bang (30)
Megafallero (20)
T.N.T. (10)
Traca Chinos x2
Traca Pájaro
Stromboli (1)
Dinosaurios (6)
Polaris (6)
Magic Whip (6)
Mecha (2)

29

,00

€

MAXI TUBO
Piules (72), Chinos (100), Falleros (25), Traca Chinos x3, Traca Pájaro, Xiuladors (5), Ranitas (4), Minibombeta (50), Bombeta (50) x 2, All Stars (10), Parchís (4), Stromboli (1), Happiness (1),
Happy Mix (4), Magic Flash (2), Twin Pack (1), Montjuïc (1), Blue-Green (1), Font Cuca (1), Mini-Vulkan (2), Tubo Rosa (3), Crawlies (6), Traca Color (1), Silbido (12), Avispas (12), Aviones (3), Mecha (2)

49

,00

2

€

www. hipercohete.com

traques i candeles

OFER,5T0A
5x1 €

OFER,5T0 A
3x2 €

,30 €

la unitat surt a 0

,83 €

la unitat surt a 0

2

,00

€

5

,00

TRACA
CHINOS (1 U.)

TRACA PÁJARO (1 U.)

TRACA BALLET
DE LLUMS (3 U.)

Realitza 20 esclats consecutius de petita
intensitat.

Traca que realitza 40 esclats consecutius
de petita intensitat.

Realitza 12 efectes rodons al terra de
colors diferents.

10M
,00

11

€

30M
,00

33

€

€

TRACA 160 ÁGUILES (1 U.)
Traca de 160 esclats.

20M
,00

22

€

3

50M
,00

55

€

OFER,0T0A
3x2 €6

4

,50

€

CANDELA 10
BOLES LLUM
I TRO (2 U.)

TRACA
VALENCIANA
10M., 20M.,
30M. Y 50M.
Realitza una successió
de trons, cada nmig metro,
i finalitza amb un gran tro.

4

,50

,00

€

CANDELA
30 BOLES
COLOR (1 U.)

CANDELA
CRACKER (2 U.)

Realitza 10 trets amb una
preciosa estela daurada i
al final del recorregut fa
un esclat de mitjana
intensitat.

€

Realitza un surtidor de
llarga duració d’un
intens crackling.

Candela de colors
verd i vermell.

bengales i bombetes

la unitat surt a 0

1

,6 €

OFER,0T0A
2x3 €0
la unitat surt a 1

,5 €

,50

€

3

,00

BENGALA
NORMAL GRAN
(10 U.)

BENGALA
NORMAL (10 U.)

BENGALA
ARCORIRIS (10 U.)

Bengales de 17cm. que realitzen una
aureola de petites estrelles.

Bengales de 17 cm. que realitzen llums de
color groc, vermell, verd i blau.

€

BENGALA TRICOLOR
(5 U.)
Bengales de 47cm.
que realitzen
3 canvis de llums
de color blanc,
vermell i verd.

Bengales de 30cm.
que realitzen una
aureola de petites
estrelles.

OFER,0T0A
3x2 €6
la unitat surt a 0

,6 €

10

,00

3

,00

€

BOMBETA
PETITA (50 U.)

BOMBETA
GRAN (50 U.)

Petit esclat al xocar contra el terra.

Petit esclat al xocar contra el terra.

CATEGORIA I

3

,00

€

PISTOLES (4 U.)
Produeix un petit esclat per deixar
sortir serpentines de colors.

CATEGORIA II

€

18

,00

€

SORPRESA
PETITA
(1 U.)

SORPRESA
GRAN
(1 U.)

Realitza un esclat que
fa saltar la caputxa
i surt un assortit de
petites joguines.

Realitza un esclat que
fa saltar la caputxa
i surt un assortit de
petites juguines.

CATEGORIA III

3

trons
AGUILAS
(50 U.)

2

,00

€

AMERICANOS
(100 U.)

Petards que realitzen un
esclat de petita intensitat.

2

€

Petards que realitzen un esclat de petita
intensitat.

OFERTA

,00

PIULES (72 U.)

,00
abans 5 €

6

,00

€

OFER,5T0A

ara3

,7 €

3

,00

PK2 (25 U.)

T.NT. (10 U.)

Realitza un esclat.

Realitza una intensa explosió.

5

€

€

€

Tro de metxa estopin que realitza una
explosió de gran intensitat.

5

€

Realitza una explosió de gran intensitat.

Realitza una font de color verd amb un intens xiulet i finalitza amb una gran explosió.

*Aquest article no es ven per separat, només a l’oferta.

6

,00

CUBANITOS Nº10 (5 U.)

€

Tro de metxa estopin que realitza una explosió de gran
intensitat.

7

,50

SILBA BOOM (10 U.)

€

Petard de gran intensitat.

CUBANITOS Nº5 (5 U.)

€

,00

NANOTRONS
(14 U.)

,00

6

5

KAMIKAZE
(50 U.)

,00

4

LINCES (100 U.)*
Petit tro que realitza un esclat de petita
intensitat.

S
ÁGUILES+AMERICANOS+PIULES+LINCE

la unitat surt a 1

Realitza una explosió de gran intensitat.

€

Petards que realitzen un esclat de moderada intensitat.

OFER,5T0A
2x3 €5

MEGA FALLEROS (20 U.)

2

,00

,00

GATITOS (20 U.)

€

Realitza una explosió de gran intensitat.

www. hipercohete.com

4

trons

,00

EXTRA Nº4 (5 U.)

OFERT,0A0

€

4x13 3 €

Trons amb mecha d’estopin que
realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

EXTRA Nº6 (5 U.)

5

,25 €

la unitat surt a

,00

€

Trons amb mecha d’estopin que
realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

6

,00

EXTRA Nº8 (5 U.)

€

Trons amb mecha d’estopin que
realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

7

,00

EXTRA Nº10 (5 U.)

€
BARRENO (5 U.)

Trons amb mecha d’estopin que
realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

10

Realitzen una explosió de gran intensitat.

,00

€

TRUENO AZUL XXL (5 U.)
Trons que realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

12

,00

€

TRUENO ROJO (5 U.)
Trons que realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

13

,00

SUPER CUBANITOS (5 U.)

€

Realitzen una explosió d’impressionant intensitat.

abans

15

,00

€

OFER,0T0A

12

SUPER GATO (5 U.)
Realitza una explosió d’impressionant intensitat.

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

€

fonts
1

2

,50

2

,00

€

,50

€

€

HAPPINESS (1 U.)

CRACKLINGS (10 U.)

PARCHIS (4 U.)

FLOCS (1 U.)*

Colors blancs, xiulets,vermell i verd, amb crackling.

Minifonts de llum i cracker.

Fonts de crackling i color.

Sortidor de llums de color blanc.

OFERTA
2

S
HAPPINESS+CRACKLING+PARCHIS+FLOC

2

,00

2

,00

€

€

MARIPOSAS (1 U.)

SAMBA (1 U.)

VOLCÀ MINI (1 U.)

Sortidor amb doble xiulets,
perles blanques i grogues i
cracker blanc final. 19’’

Volcà de llum blanca.

4

€

4

€

,00

€

Sortidor daurat amb gira-sols
blancs, serpentines i
efectes multi-flaix. 15’’

,50

5

,00

OFERTA

,50

€

KARIOKA (1 U.)

MONTJUIC (1 U.)

DULCE MÚSICA (1 U.)*

Sortidor amb doble xiulet,
perles blanques i grogues
i cracker final. 25’’

Sortidor amb efecte daurat
amb crackling.

Sortidor d’ intensa pluja
daurada amb perles verdes i
blanques i amb brunzit d’abella.

KARIOKA
+MONTJUIC A
+DULCE MUSIC
,00

9

€

les metxes,

5

,00

€

PANDA
ACROBATIC (2 U.)
Fonts de color verd i
vermell
amb flash.

6

,00

€

MONFORT (1 U.)
Espectacular surtidor de
llarga duració amb foc de
colors vermells,
verds i blancs. 10’’

no t’oblidis!
4x1

,00

€

METXA (1 U.)
Producte de cotó de 20cm
per encendre els articles de pirotècnia.

6

*Aquest article no es ven per separat, només a l’oferta.

www. hipercohete.com

fonts
6

7

,50

,00

€

€

HAPPY MIX (4 U.)

L’ALBÀ (1 U.)

Assortiment de 4 fonts:
LA ROSA: Perles grogues
BUTTERFLIES: Perles
vermelles i verdes amb flax;
CUCKOO: Xiulet, blanc,
vermell i violeta, i crackling
FONT: Surtidor blanc.

Sortidor brillant, amb efecte acústic,
llums blanques i daurades. 50’’

8

14

,00

,00

€

NIT DE SANT JOAN
(1 U.)

VOLCÀ FONT BLANCA (1 U.)
Volcà platejat amb xiulet inicial i
perles púrpura. 23’’

15

€

Daurat amb forts efectes
sonors. 80’’

22

,00

,00

€

€

TAROT (1 U.)

GIRALDA (1 U.)

Sortidor de pluja de perles colorejades
amb salze daurat, crisantems
blancs, efecte acústic i crackling
blanc final. 87’’

Púrpura i crisantems,
cracker i vermells
amb llum blanca. 50’’

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

7

efectes volants i terrestres
1

,00

ROTOR (3 U.)

€

Realitza cercles de llum blanca amb lluernes daurades girant ràpidament.

OFERTA
1

1

,50

GIRA-SOLS
PETITS (6 U.)

€

2

,00

ABELLES (12 U.)

€

XIULADORS (5 U.)*

Abelles que pugen de forma rotatoria en
color verd.

Roda de llum blanca.

Xiuladors amb desplaçament al terra.

5

,00

ROTORS+GIRA-SOLS PETITS+ABELLES+XIULADORS

2

,50

2

,00

€

2

,50

,50

€

€

€

€

ZIC-ZAC (5 U.)

DINOSAURIOS (6 U.)

CAMELIA FLOWER GRAN (6 U.)

HUEVOS DE ORO (2 U.)

Realitzen petites explosions de crackling.

Realitza roda de llum blanca gran.

Ascensió en rotació de color blanc amb soroll.

Realitza unes petites
explosions i es desplaça en zic-zac.

3

3

2

3

,50

,00

€

,00

€

,50

€

€

SONRISAS (6 U.)

OJOS LOCOS (3 U.)

PAPALLONES (2 U.)

MINI HURACANS (6 U.)

Produeixen una llum intermitent amb
efectes de flash.

Realitza voltes sobre si mateix realitzant
colors i finalitza amb un efecte cracker.

Ascensió en color i obertura final amb cracker.

Mini remolí que puja girant ràpid sobre si
mateix i finalitza amb una palmera de colors.

3

3

,50

,50

€

€

4

,00

€

PARAPENTE (2 U.)

BOMBARDEROS (4 U.)

ESCUADRILLA DE ATAQUE (3 U.)

Descens de dos paracaigudes amb diferents llums.

Intens cracker de gran duració, 90s.

Avions amb diferents efectes: 1. avió paracaigudes, 2. avió reconeixement 3. avió de bombadeig

7

,00

5

,00

MARIQUITAS
(2 U.)

€

TANQUES (2 U.)
Tanques que realitzen un desplaçament i llencen llums de
colors i petites explosions.

8

€

Realitza una volta
al terra per aixecar-se
helicoidalment realitzant un intens xiulet i
finalitzar amb un color verd.

*Aquest article no es ven per separat, només a l’oferta.

7

,00

€

PORKINS (2 U.)
Produeix tres surtidors: llums multicolor, de crackling daurat i de
efectes blancs amb xiulets.

www. hipercohete.com

1

2

,50

coets
2

,00

€

,50

€

€

TRO (12 U.)

XIULA TRO (12 U.)

DE LA RISA (12 U.)

Volador amb petita
estela daurada i esclat
final.

Volador amb petita
estela platejada amb
xiulets i petit esclat
final.

Volador que produeix,
tot pujant, un triple xiulet.

8

€

CALIFORNIA ROCKET (6 U.)

15

,00

€

,00

Volador que puja a gran altura amb estela
daurada i esclat de color.

12

,00

5

,00

€

€

3 EFECTES (12 U.)

ROCKET ASSORMENT (12 U.)

ELYSIUM COLOR (5 U.)

Xiulet i obertura color vermell i verd.

Coet amb obertures de color vermell, blanc, verd, or i blau.

Realitza una ràpida ascensió i finalitza amb unes precioses
palmeres de diferents colors.

15

17

,00

22

,00

,00

€

€

€

BURAN COLOR (5 U.)

ELYSIUM TRO (5 U.)

RAPAPORT (5 U.)

Realitza una ràpida ascensió i finalitza amb un intents tro.

Volador del nº4, que realiza una intensa i sonora pujada roncadora i finalitza amb un esclat i una bonica palmera de color.

OFERTA

Volador del nº8 que realitza
una ràpida ascensió i finalitza
amb un impressionant esclat de color.

SHOVIEN COTLROOR
+SHOVIEN

29

,00

SHOVIEN COLOR (12 U.)*

17

,00

SHOVIEN TRO (12 U.)

Paquet de 12 voladors de petites dimensions que realitzen una fort pujada i finalitzen amb una
palmera de diferents colors.

22

€

32

,00

Paquet de 12 voladors de petites dimensions que realitzen
una fort pujada i finalitzen amb un tro.

52

,00

€

€

,00

€

€

BURAN TRO (5 U.)

VOYAGER (5 U.)

TITAN (5 U.)

Volador del nº8 que realitza una ràpida ascensió i finalitza
amb un impressionant esclat de titani.

Volador de gran ascensió que realitza efectes de foc i colors
variats.

Surtidor de 5 coets de gran qualitat, en els quals cada un
realitza una increïble i meravellós efecte de color.

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

9

bateries
4

6

,00

9

,00

€

12

,00

€

,00

€

€

25 MISSILS (1 U.)

HAPPY 16 (1 U.)

81 MISSILS (1 U.)

HAPPY 36 (1 U.)

Bateria de 25 missils amb estela platejada
que alterna xiulets i petits esclats. 20’’

Bateria de 16 trets. Llums verdes i vermelles i flashes amb cracker. 20’’

Bateria de 81 missils amb estela platejada
que alterna xiulets i petits esclats. 50’’

Bateria de 36 trets. Llums verdes i vermelles i flashes amb cracker. 40’’

OFERTA
BI
JAVEA+WASSA

27

,00

16

,00

JÀVEA (1 U.)

€

Bateria de 16 trets d’estels vermells i verds amb peonies blanques,
verds, púrpures i final amb coco amb crisantems.

22

€

€

Volcà de color, cua platejada i obertura en colors vermell,
verd, blau i daurat. 30’’

32

SEVILLA (1 U.)

Realitza 61 trets amb espectaculars efectes continus de
llums, trons i xiulets. 26’’

10

€

WASSABI (1 U.)*

RAPSODY (1 U.)
Meteor vermell a salze platejat amb flash vermell; blau a salze or; vermell
a vermell amb crisantems craquer; blau a vermell amb salze plata. 25’’

KRABI (1 U.)

23

€

Batería de 32 disparos de estelas rojas y verdes con efectos
rojo, verde,azul y blanco con cracker. 30’’

36

NYC (1 U.)

TORONTO (1 U.)

Bateria de 36 trets que comença amb sortides de colors grocs i xiulets
i finalitza amb variació de colors blancs, verds, púrpures i daurats. 30’’

*Aquest article no es ven per separat, només a l’oferta.

€

Realitza 36 trets de llums daurades amb efectes de crackling, xiulador i finalitza amb una impressionant variació de
colors vermells i verds. 30’’

,00

€

24

,00

,00

,00

€

,00

Bateria que realitza una font de llarga duració i al finalitzar dispara 6
carcases de 30 mm. de diferents colors. 40’’

,00

ORLEANS (1 U.)

20

37

,00

KAMURO (1 U.)

€

Bateria de 20 trets que realitzen una sortida amb estela daurada
per finalitzar amb unes espectaculars palmeres de kamuro. 40’’

www. hipercohete.com

bateries

ab,0a0ns

49

€

OFER,T00A
€
38

40

,00

€

OPORTO (1 U.)

TYRANA (1 U.)

24 trets de cues verdes, vermelles i orades combinades amb perles multicolor, amb coco platejat i final d’ona de brocade i centre blau.
20’’

25 Trets. Cua de color amb obertura doble de colors vermell, verd i blau,
amb puntes cracker platejat. Final multicolor. 80’’

40

,00

MISTRAL (1 U.)

CATANIA (1 U.)

Cua cracker amb palmera vermella, verd i blau. Final: cua cracker amb palmeres multicolor. 45’’

150

RIO DE JANEIRO (1 U.)
Realitza 66 trets de diferents i variats efectes. 40’’

185

€

100 trets. Convinen varietat de colors i crackling, realitzant un final de color i soroll. 40’’

170

,00

€

82

,00

€

,00

COLOSUS (1 U.)

€

Combinació de 88 trets vermells amb obertura plata i flash vermell; verd a daurat amb fash verd; vermell a taronja amb flash blanc; verd
a blau; verd a vermell i blau amb flash blanc; vermell a lila amb efecte cracker; blau amb efecte salze de cracker. 45’’

,00

€

BARCELONA (1 U.)
Combinació de 88 trets de larga duració. Disposada en 6 seccions:
estrelles de colors amb palmeres de cracker, volcans de kamuro, estrelles multicolors amb
obertures de cracker, efecte W multicolor, estela de colors amb coconut de puntes de cracker i un espectacular final. 80’’

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III

11

venda de petards

botigues

DE 10:00 A 14:00 HORES - 16:30 A 20:30 HORES | DIES 22 - 23 DE 9:00 A 21:00 HORES

CAMÍ DE RIUDOMS, 3
CARRER DOMENEC CARDENAL, 5

CALELLA DE PALAFRUGELL (1)
CASSÀ DE LA SELVA (1)
CELRÀ (1)
FIGUERES (1)
FORNELLS DE LA SELVA (1)
FORTIÀ (1)
GIRONA
L’ESCALA (1)
MONT-RAS (1)
PALAFRUGELL (1)
PALAMOS (1)
REGENCÓS (1)
RIPOLL (1)
RIUDARENES (1)
ROSES (1)
SANT ANTONI DE CALONGE (1)
SANT JULIÀ DE RAMIS (1)
SANTA COLOMA DE FARNERS (1)
SARRIA DE TER (1)
SILS (1)
TORROELLA DE MONTGRI (1)
VILABERTRAN (1)
VILADAMAT (1)
ALBATÀRREC (1)
ALFARRAS (1)
ALMACELLES (1)
ALMENAR (1)
ANGLESOLA (1)
ARBECA (1)
ARTESA DE SEGRE (1)
BALAGUER (1)
BELLPUIG (1)
BORGES BLANQUES (1)

✆ TEL. 634 607 225
✆ TEL. 629 745 101
✆ TEL. 617 844 964
✆ TEL. 634 607 085

TARRAGONA

ABRERA (1)
ARTES (1)
AVINYO (1)
BARCELONA (4)
CALAF (1)
CAPELLADES (1)
CASTELLBISBAL (2)
COLLBATO (1)
CUBELLES (1)
ESPARREGUERA (3)
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (4)
GAVÀ (1)
HOSTALETS DE PIEROLA (1)
MALGRAT DE MAR (1)
MARTORELL (3)
MOLINS DE REI
OLESA DE MONTSERRAT (2)
PALAFOLLS (1)
PAPIOL (1)
PIERA (1)
SANT ANDREU DE LA BARCA (1)
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (1)
SANT CUGAT DEL VALLES (2)
CASETES XXL
SANT ESTEVE DE SESROVIRES (1)
SANT JUST DESVERN (1)
SANT MARTI SARROCA (1)
SANT PERE DE RIBES (2)
SANT QUINTI DE MEDIONA (1)
SANT VICENÇ DELS HORTS
SANTA COLOMA DE GRAMANET (3)
TORDERA (1)
VILOBI DEL PENEDES (1)

CARRER VAZQUEZ DE MELLA, 1

LLEIDA

BARCELONA

casetes

CARRER CRISTOFOL COLON, 30

GIRONA

TARRAGONA
AMPOSTA
REUS
MOLLERUSSA

CERVERA (1)
FULIOLA (1)
LLEIDA (4)
PONTS (1)
TÀRREGA (1)
TORRES DEL SEGRE (1)
ALCOVER (1)
ALTAFULLA (1)
ATMELLA DE MAR (1)
BORGES DEL CAMP (1)
CAMBRILS (1)
CANONJA (1)
CONSTANTI (1)
CREIXELL (1)
EL CATLLAR (1)
FALSET (1)
HOSPITALET DE L’INFANT (1)
LA POBLA DE MONTORNES (1)
MONT-ROIG DEL CAMP (1)
MONTBRIÓ DEL CAMP (1)
MORA LA NOVA (1)
REUS (1)
RIUDECOLS (1)
SANT LLORENÇ DEL PENEDES (1)
TARRAGONA (3)
TORREDEMBARRA (1)

www.hipercohete.com

Preus i imatges vàlids fins 1 de juny de 2019 o fi d’existències, excepte error d’imprempta. En cas d’oferta, si un article s’esgota es substituirà per altre similar o d’igual valor.

