
HÅNDVÆRKER  
FYRVÆRKERI

EVT. LEVERING LIGE TIL DØREN

Pr. pakke

479.-

Pr. pakke

1.516.-

ex. moms
DB-nr. 9063633

Bestil hos  
din lokale ROSLEV  
senest den 14. dec.  

og afhent dine varer  
efter aftale, eller 

senest den  
21. dec.

ex. moms
DB-nr. 9063628

H.C. Svendepakke II
Et sortiment med store og kraftige dele:  

konisk fontæne med knas, kraftigt 25 skud  
batteri med interessante kombinationer,  

64 skuds batteri med et væld af farver og  
lang brænd tid, 2 stk. super gode 5 skuds  

bomberør samt 2 store raketter. 
Fyrværkerisortimentet er CE godkendt

NEM Vægt i alt: 1.190 gram.

H.C. Mesterpakke III
Et fyrværkerisortiment bestående af fyrværkeri  
af den bedste slags. Indeholder: 4 stk. bomberør, 
2 stk. trappebatteri, 4 stk. luftbomber  
og 2 stk. store batterier.
NEM Vægt i alt: 1.627 gram. 
Fyrværkeriartiklerne er  
CE godkendt



HÅNDVÆRKER  
FYRVÆRKERI Pr. pakke

375.-

Pr. pakke

479.-

ex. moms
DB-nr. 9063632

ex. moms
DB-nr. 9063634

ex. moms
DB-nr. 9063629

ex. moms
DB-nr. 9063630

H.C. Box II
Et kombinationsbatteri med forskellige farvede  
og blinkende stjerner, effekter med enorme
guldbuketter, røde stjerner.
Afsluttes med en kæmpe finale
af hvirvlende brag.

Pr. stk. 1.036.-

H.C. Lærlingepakke I
Et flot batterisortiment med 3 stk mellemstore 
batterier samt 1 stk flot fontæne.
NEM Vægt i alt: 650 gram
Fyrværkeriet er CE godkendt

H.C. Box I
Et meget eksklusivt kombinationsbatteri med  
174 skud i spektakulære kombinationer og variation, 
flotte farver og mange effekter. Stor intensitet  
og lang varighed. En fyrværkerioplevelse ud  
over det sædvanlige!
Bruttovægt: 17.000 gram.
NEM Vægt i alt: 1.950 gram.
Fyrværkeriet er CE godkendt

Pr. stk. 1.356.-

H.C. Lærlingepakke II
Et flot sortiment med 4 stk batterier samt 1 stk fontæne.
NEM Vægt i alt: 910 gram
Fyrværkeriet er CE godkendt
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ex. moms

Pr. pakke

1.916.-

Pr. pakke

2.236.-

Pr. pakke

1.036.-
ex. moms

DB-nr. 9063631

ex. moms
DB-nr. 9063626

ex. moms
DB-nr. 9063627

H.C. Svendepakke I
Et fyrværkerisortiment I absolut bedste kvalitet. 
– Et bredt udvalg inden for fyrværkerikunstens 
muligheder: 1 stk. fontæne, 2 stk. bomberør,  
2 stk. luftbomber, 1 stk. trappebatteri,  
2 stk. batterier og 1 stk. fontæne batteri.
Fyrværkerisortimentet er CE godkendt
NEM Vægt i alt: 2.320 gram

H.C. Mesterpakke I
Et gigantisk fyrværkeri sortiment til de store drenge.
Indeholder: 2 stk. full loaded batterier, 1 stk. vifte-
batteri, 1 stk. fontænebatteri, 4 stk. bomberør samt 
4 stk. full loaded luftbomber.
Fyrværkeriartiklerne er CE godkendt
NEM Vægt i alt: 3.393 gram.

Et stort luksus sortiment 
til en festlig aften.
Indeholder: 7 stk. batte-
rier, 4 stk. luftbomber  
og 4 stk. bomberør.
Fyrværkeriartiklerne  
er CE godkendte.
NEM Vægt i alt: 3.063 
gram.

H.C. Mesterpakke II



ROSLEV SKIVE  //  TLF. 9751 1500
ROSLEV HERNING  //  TLF. 9722 1600
ROSLEV HOLSTEBRO  //  TLF. 9742 2600 
XL BYG SKIVE  //  TLF. 9752 1100
XL BYG IKAST  //  TLF. 9715 3211

ØNSKER GODT NYTÅR

________ stk. H.C. Svendepakke I á kr 1.036,-

________ stk. H.C. Svendepakke II á kr 479,-

________ stk. H.C. Mesterpakke I á kr 2.236,-

________ stk. H.C. Mesterpakke II á kr 1.916,-

________ stk. H.C. Mesterpakke III á kr 1.516,-

________ stk. H.C. Lærlingepakke I á kr 375,-

________ stk. H.C. Lærlingepakke II á kr 479,-

________ stk. H.C. Box I á kr 1.356,-

________ stk. H.C. Box II á kr 1.036,-

SÆT KRYDS

ALLE PRISER ER EX MOMS

Kundenummer  _____________________________________________________________________________________

Virksomhed  _____________________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________________

Postnr. og by  _____________________________________________________________________________________

Tlf-nummer  _____________________________________________________________________________________

Navn  _____________________________________________________________________________________

Forbehold for trykfejl, udsolgte varer, leveringssvigt, moms og afgiftsændringer samt erstatningsvarer med andet omslag i samme eller 
bedre kvalitet. Ændringer i sortimenter kan forekomme. Det er et krav, at køber er til stede på leveringstidspunktet. Bemærk venligst at leve-
ringen i henhold til lovgivningen kun kan modtages af personer over 18 år. Ved forgæves levering samt annullering af ordre på eller senere 
end ekspeditionstidspunktet påregnes et gebyr svarende til den pågældende håndteringsomkostning. Ved senere levering (farligt gods) 
påregnes et fast gebyr på kr. 350,00 ekskl. moms pr. leveringsforsøg. Varerne faktureres inden for den kommende måned. Afhent dine varer 
efter aftale eller senest den 21. december i butikkens åbningstid.

Jeg bestiller hermed følgende produkter

AFHENTES: ROSLEV SKIVE

AFHENTES: ROSLEV HERNING

AFHENTES: ROSLEV HOLSTEBRO

AFHENTES: XL BYG SKIVE

AFHENTES: XL BYG IKAST

LEVERING TIL FIRMAADRESSE
Levering sker d. 15 – 23. dec. i tids- 
rummet kl. 7 – 16. Faktureres særskilt  
kr. 350,00 ex. moms pr. levering

E-mail


