12 PÀGINES
AMB +190
OFERTES

CATÀLEG PETARDS
MANLI 2022 PREUS I SEGURETAT!
SUPER POTS

CAIXES MANLI
19’50€

NOVETAT

CAIXA XIQUETS
1 Cebetes
1 Party Popper
1 Hilo tirón
1 Font
1 Trompitos
1 Pistoles
1 Mini fuentes
1 Ajitos
1 Bengala blanca
1 Bengala color
1 Font Merlí
1 Metxa

Assortits
únics per a
tota la família!

NOMÉS A LA BOTIGA I CASETES

COMPRA AMB DESCOMPTES
A LA NOSTRA WEB!

www.manli.cat
Petards
i focs d’artifici
al millor preu!
Pàrquing
Sucre

Carrer Ramon Soler, 1. Vic
Tel. 93 889 04 84
660 34 36 79
info@manli.cat

www.manli.cat

C. Doctor
Junyent

24’50€

CAIXA TRO

1 Cebetes
1 Ajitos
3 Tracas Xinos
1 Traca Pájaro
2 Caixa 100 xinos
1 Linces
1 Súper Falleros
1 Piules
3 Metxes
1 Pro Splash
1 Coet Tro
1 Pepinazo

42’90€
CAIXA XXL

39’90€

1 Carpinteros
1 Cebetes
1 Ajitos
3 Tracas Xinos
2 Tracas Pájaro
1 Americanos, xinos
3 Metxes
1 Girasols gran
1 Tábanos
1 Flocs
1 Bengala
1 Bengala color
1 Carnaval
1 Cuko (Konic)
1 Dulce música o panal
1 Súper Diablos
1 Font popy
1 Aviones
1 Pistolas
1 Mini fuentes
1 Huevos Dragón
1 Piratas

CAIXA COLOR
1 Cebetes
1 Ajitos
3 Tracas Xinos
1 Americanos
1 100 Linces
1 papallones
3 Metxes
1 Flax
1 Coet Tro
1 Font fantasma
1 Fuente grillos
1 Samba
1 Camelia
1 Piules
1 Flocs
1 Abejitas
1 Ballet luces
1 Huevos Dragón
1 Bengala color
4 Pistoles
1 La font

Carnaval i festa tot l’any!

C. Mossèn
Josep Gudiol

C. Ramon
Soler
CORREUS

Pàrquing Tanatori
Guàrdia
urbana

C. de l’Era
d’en Sellés
Mossos d’Esquadra

Pàrquing
Sucre

C. Mossèn
Josep Gudiol

Av. Països
Catalans
C. Doctor
Junyent

Rambla de l’Hospital

Botiga Manli
Carrer Ramon Soler, 1. Vic

Súper Caseta
Caseta
Era d’en Sellés / Camí de la
Tolosa (Tanatori/Zona guàrdia Països Catalans / Dr. Junyent
urbana/Mossos d’Esquadra) (al costat via del tren)

Petards, trons i megatrons
1’50€
3’00€
100 Lince

AGUILAS

Caixa de 100 petards de petita
intensitat

Caixa de 100 petards
de mitjana intensitat

2’25€

50 SÚPER
FALLEROS

Caixa de 50 trons de mitjana
intensitat

NANO TRONS

Caixa de 14 trons
de mitjana intensitat

2’00€
100
AMERICANOS

Caixa de 100 petards
de baixa intensitat

Caixa de 100 petards
de baixa intensitat

5’80€

6’50€

Caixa de 10 trons
de mitjana a forta intensitat

Caixa de 72 petards
de petita intensitat

100 Chinos

Caixa de 20 trons
de mitjana a forta intensitat

TNT o P2

PIULES

2’00€

MEGA
FALLEROS

3’00€

TRO SPLASH

Caixa 10 trons de baixa intensitat
amb final de crackeling de colors

4’75€

3’80€

2’00€

4’50€

Silba Boom

Cheroki 4

Caixa de 10 petards que realitzen
una font verda amb un intens xiulet i
una forta explosió final

Caixa 5 trons
de gran a super intensitat

6’50€

7’50€

28’00€
Bossa 8’00€

Mega
Boom

SUPER
BARRENO

Caixa de 14 petards que produeixen
una detonació molt forta

5’80€

Caixa

Caixa de 5 petards que realitzen
un intens efecte crackeling
seguit de xiulet de color vermell i
una gran explosió final

MegaTRONS 3

Caixa de 20 trons
o bossa de 5 trons

XIULA TRO

16’50€

Caixa de 10 amb color,
xiulet i gran tro.

4’95€

SÚPER TNT

Caixa de 10 trons
de mitjana a forta intensitat

14’00€
MegaTRONS Nº4

Caixa de 5 trons súper forts

TRO GATITOS

Caixa de 10 unitats, tro de metxa
verda de petita detonació

12’00€

Balas o Torpedos

Caixa de 4 trons de forta intensitat

12’00€

extrem azul

Caixa de 5 trons de super intensitat

1’50€

extrem ROJO

Caixa de 5 trons de super intensitat

14’00€
ESPECIAL Nº10

Caixa de 8 trons de gran intensitat

15’00€

TRO SUPERGATO

Caixa de 5 unitats, tro de metxa
verda de gran detonació

15’00€

SUPER XXL

Caixa de 5 trons de gran intensitat

19’50€ GIGANTE

Caixa de 5 trons de gran intensitat

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Fonts i sortidors
2’00€

3’00€

Font fantasia

Font
DEL TERROR

Sensacional font
amb intens
sortidor de cracker

Caixeta amb 10 Mini Fonts

Sortidor amb
espectacular
craketeig blanc
i de llarga durada

6’50€
FONT
NARANJA
LIMON

4’75€

Sensacionals efectes
i canvis de colors

FONTS DRAGONES

5 fonts variades

8’00€
FONT NOCHE
DE VERANO

Font amb diferents
colors i efectes

28’50€

Assortit de 4 fonts.
Cuckoo Jr., xiulets i
crackers Butterflys,
vermell, verd i blanc
Font, sortidor blanc
La Rosa, sortidor de
perles grogues

8’00€

FONT
MONTJUÏC

GRAN FONT
BLANCA

OFERTA
10 Fonts

Patriot - Canigó - Fenix - Fantasma
Del Pi - Nieve - Merlin - Naranja
Abejas - Pollo loco

Les fonts poden canviar segons disponibilitat

8’50€

4’90€
Efecte daurat
amb cracker

Dues sensacionals fonts amb una
intensa pluja platejada

Happy Mix

Sortidor d’intensa pluja
daurada amb perles
verdes i blanques
acompanyades de xiulets

Font amb color blanc que
inclou 2 canvis d’intensitat

3’50€

FONT KONIK

MINI
FONTS

ABELLES
ASSASSINES

FONT ROSA

Mini assortit
multi-efecte,
flocs daurats

10
€
PACK

3’50€
2’00€

Font
FLOCS

STROMBOLI

Lllampecs blancs,
xiulets, colors
i cracker

MINI FONTS

Font
FANTASMA

3’00€

FONT
HAPPYNESS

2’50€

1’50€

Font multicolor amb
efectes glitter
i perles de color

Font lluminosa amb
sortidor multicolor

2’00€

3’00€

Espectacular volcà
amb intensa i brillant
pluja platejada de gran
intensitat i durada

3’00€
FONT
TRIANA

Assortit de colors
amb 2 efectes

9’50€
SILVERY

Volcà de llum
platejada

16’90€
8’50€

NIT DE
SANT JOAN

NIT DE LES
BRUIXES

Espectacular combinació
de multiefectes de color
i finalitzant amb xiulets

Sortidor de llengües
de foc i color

16’90€

8’50€
ASSORTIT

Caixa amb 4 fonts
petites assortides
de diferents efectes i colors.

SURTIDO MAGIA Y COLOR

Caixa amb 4 fonts mitjanes
assortides de diferents efectes i
colors.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Fonts i sortidors
16’50€

14’50€

DRAC
DE SANT JORDI

FONT DALIA

Font daurada i vermella i
cracker de llarga durada

Gran sortidor amb multi
efectes, molts colors i final
amb xiulets

14’50€

17’50€
FONT VOLCÀ
EL KRAKATOA

Gran volcà d’efecte de llum
blanca amb gran intensitat
lumínica. Arriba a gran alçada

12’50€

SIRENA

Font de llarga duració
vermella flash verd i
blau amb crisantems
blancs, porpra,
daurats i taronja,
també amb cracker

15’50€

GRAN VULKAN

FONT DELS ENCANTS

Sortidor Volcà platejat
amb xiulets inicials i
perles porpra

Gran sortidor amb multi efectes
molts colors i espectacular final

10’00€

10’00€

15’90€

TREVI
FONTANA

MEIGAS

FONT DE LA PATUM

Espectacular sortidor de
llarga durada que llença
llengües de colors violeta i
cracker, multicolor amb
flash i final amb crackeling

Sortidor vermell a
porpra amb blanc,
xiulets i cracker final

Sortidor amb crisantems
multi efectes de perles
vermelles, desmai d’or,
esplendors blancs, estrelles
verdes i cracketeig

Súper Fonts
28’50€

20’80€

FONT IMPERIAL

VALKIRIA

Espectacular sortida de
gran altura i llarga durada
amb gran varietat d’efectes

FONT VOLCÀ
EL MICALET

Gran font de
combinació de llums i
perles de colors

Puntes de colors vermelles,
verdes i blaves amb
sortidor crepitant

49’50€

28’50€

FONT UTOPIA

FONT AUREA

Súper font de 4 minuts amb
múltiples efectes i
combinacions de colors

16’50€

Font de llarga durada
amb efectes
canviants i cracker

16’50€
PALMERA
IMPERIAL

Sensacional volcà de
set tubs amb intensa i
brillant pluja de colors
variats i crisantems

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Bateries
3’25€
B. 25 Míssils

Bateria de 25 míssils
amb estela platejada
que alterna xiulets
i petites explosions
a l’aire.

8’50€

16’00€

B. 81 Míssils

BATERIA
DIAMANTE

Bateria de 81 míssils amb
estela platejada que
alterna xiulets i petites
explosions a l’aire.

16 trets de perles de
colors amb final
d’escàndol

22’95€
B. Happy

27’50€

B. VERSUS

B. TERRA

22’95€

25 trets. Cua verda.
Obertura en perles lila i
verd amb espurnes
blanques; salze daurat
amb espurneig de perles
de colors. Salze plata amb
espurnes vermelles.

25 trets. Corona plata a
vermell amb espurneig
verd. Corona plata a
espurnes vermelles. Salze
daurat. Final corona plata
amb perles blaves.

BATERIA ORBIS

Bateria de 16 trets, amb
colors lila i blau i llampec
de colors vermell i verd
amb final multicolor.

34’80€

B. CRACKÒVIA

Bateria de 25 tubs amb
trets de cua vermella de
cracker, cua verda obrint a
verd, cua vermella obrint a
vermell, cua verda amb peònia
verda i cua vermella amb
peònia vermella.

27’50€

B. MISTRAL

Bateria de 36 trets
amb 5 colors i
efectes diferents

BATERIA fortia

Bateria de 25 sortides,
meteors vermells, blaus,
verds, i blancs, amb un
final de cracker

47’50€

B.ATTIKA

27’50€

BATERIA FUJI

Bateria de 25 trets amb
multiefectes

Bateria de 48 trets
pujant amb xiulets,
finalitzant el seu
recorregut amb
efectes de colors.

24’50€
BATERIA MACAO

Bateria de 20 trets amb
coco vermell amb cracker,
coco verd amb cracker i
coco blanc amb cracker.
Final amb crackeling

34’80€

38’50€

34’80€

BATERIA HAWAII

BATERIA
DAKOTA

Bateria amb 36 trets.
Meteors de color i obertures
de peònies de tres colors
diferents amb final de
cracking.

BATERIA TÒXIC
Bateria de 50 trets.
Palmeres vermelles i
verdes amb cracker

B. ESMERALDA

10 trets
multi
efectes

36 trets amb
diferents efectes

27’50€

Bateria de 36 trets amb
un volcà de puntes
blanques amb cua
verda espurnejant amb
peònia blava

BATERIA
NEW YORK

BATERIA
ANIGAMI

16 trets amb
cues de 3 colors

Bateria de 36 sortides
amb multiefecte de color
verd i vermell, final de tro.

74’50€

14’50€

BATERIA
CHROMA

14’50€

27’50€

16’50€

Bateria amb 36 trets.
Efectes daurats.

63’50€

59’90€

B. CIRCUS

BATERIA
PALMERA ORO

Bateria de 64 trets
d’espectacular obertura
de color vermell, verd i
blau, espurneig verd i
crisantems de cracker.

Bateria de 25
trets d’espectacular
palmeres color or.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Bateries
95’50€

75’90€

B. AMAZONIA

B. CROWN

Bateria de 36 trets amb
meteors vermells amb
obertura daurada i
eclosió de cracketeig

Bateria de 36 trets.
Assortit amb final
de meteors plata i
cracker.

75’90€

75’90€

Bateria amb 36 tubs peònia
multicolor, vermell a blanc i
verds, verd cracker i final
vermell amb crakeling.

Bateria de 36 trets amb
estrelles de 3 colors i final
de meteors verds i estrelles
taronja

75’90€
BATERIA CARTAGO

BATERIA EXPLORA

75’90€
B. ESPARTA

B. SIROCCO

Bateria de 36 trets amb
cues daurades i
obertura a desmai de
Kamuro.

BATERIA GALÍPOlI

Bateria de 36 trets
amb efecte blau,
vermell, corona daurada
d’estels multicolor,
peònies i flash

64’50€

75’90€
B. TROPICAL

Bateria de 36 tubs de
grans efectes amb
palmeres blanques amb
cua i final de gran
efecte crackeling

Súper Bateries
145’00€

Traca de 36 tubs, pèonia
blanca, blava, daurada,
amb flash verd, vermell
amb cracker i gran final de
corona blanca a verda

B. ÁRTICA

Bateria de 48 tubs
de blau a verd, coco
daurat, espurnes
verdes amb cracker
desmai i espurnes
verdes.

99’00€

130’00€
BATERIA KRAKATOA

BATERIA BELLAGIO

Bateria de 85 espectaculars
trets pujant fent obertures
amb coco de colors amb
cracketeig

Bateria amb 126 trets.
Obertura amb coco vermell a
crackling amb coco verd,
vermell, blau fent vano de
cocos verds, blaus, vermells,
blancs i liles.

199’00€

130’00€

BATERIA
CIENFUEGOS
O SIRACUSA

Obertura d’estrelles
vermelles a llimona; verdes a
púrpura; vermelles a verdes
amb final de corona verda,
vermella i xiulets.

199’00€
BATERIA MAGNA

Espectacle Pirotècnic de 88 trets
i 45” de duració. Meteors color,
obertura de peònia color vermell, verd
i porpra amb crackling. Peònia blava i
crisantems daurats, corona amb
desmai i cracketling i estelles
vermelles, peònia blava i corona plata
amb un final de tro.

BATERIA FUGATA

Bateria de 100 espectaculars
trets, fent obertures de
corona platejada de verd a
vermell, peònies de color
amb cracker i desmai
multicor amb flash, final
desmais daurats.

199’00€
BATERIA COLOSUS

88 trets. Meteor vermell a
obertura en salze plata amb
espurneig vermell; verd a
daurat amb espurneig verd;
vermell a taronja amb
espurneig blanc.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Súper Bateries
260’00€
BATERIA BARCELONA

Bateria de 88 trets amb 6 seccions la primera
realitza esteles de colors variats amb palmeres
de cracker. La segona, un ventall de volcans de
kamuro. La tercera, esteles multi efectes. La
quarta, efectes en W. La cinquena, esteles de
coconut multi amb puntes de crackers i com a
final una rauxa d’estrelles cracker i un gran efecte
de desmai. Meteors de multicolor, cracker i final
amb volcà i crackeling.

128’50€

150’00€

B. HISPALIS

BATERIA CADAQUÉS

Bateria de 49 espectaculars trets, cues blanques amb
brocade, llampecs verds cues daurades i blau amb
llàgrimes vermelles.

3x1’00€
METXA

Tros de metxa de 25 cm
per encendre els productes
pirotècnics.

99 trets. Combinació de trets diadema, salze i coco
en colors vermells, verd, blanc i groc. 30m alçada.

440’00€
SÚPER BATERIA CÉLTICA

4 Bateries en sèrie de llarga durada amb molts efectes
canviants. Duració de 110”.

460’00€
SÚPER BATERIA NORMANDA
4 Bateries en sèrie multi efectes .
Llarga durada de 160”.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Traques
3 x1’00€

3 x1’00€

2 x1’50€

TRACA
20 CHINOS

TRACA
AMERICANOS

TRACA
Pájaro

Traca de 20 petards
de petites explosions
consecutives

Traca de 20 petards
de petites explosions
consecutives

Traca de 40 petards
consecutius de mitjana
intensitat

6’50€

2’00€

TRACA COLORINES

TRACA LOCA

Traca de 12 tubs que creen
un mosaic amb efectes de
llums vermelles, verdes i
grogues.

MEGA TRACA
250 PICOS

2’50€

Realitza 50 efectes rodants al terra de
colors vermell i verd i finalitza amb un
esclat amb mitjana intensitat.

3’25€

Traca de 250 petards
consecutius de mitjana
intensitat

36’75€

LÁTIGO
DE 1 metre

29’90€ Super traca 30 m

TRACA
1500 picos

Tira que produeix el
mateix efecte que una
traca amb un fort cracker
blanc. 3 Unitats.

golpejadora

Traca tipus valenciana 30 m
amb 2 trons per metre
5 trons intermitjos copejadors i super tro final

Traca de 1500
petards consecutius
de mitjana intensitat

Traca valenciana

Realitza una successió de trons cada mig
metre i finalitza amb un impressionant tro

16’00€

10 metres

22’00€

20 metres

60’00€

50 metres

Efectes voladors
10€

OFERTA
VOLA VOLA

DRACULINES

Caixeta de 4 peces que
realitzen al pujar un
efecte helicoïdal amb
una estela verda.

ABEJITAS

3’50€

12 Abejitas - 1 Paracaigudes
2 Papallones grans
3 Avions

1’75€

1’75€

Caixeta de 12 peces que
realitzen al pujar un efecte
helicoïdal de colors.

SUPERSONICS
Ascensió verda i
obertura cracker.

3’00€

1’75€

AVIONS

Tábanos

Caixeta de 3 avions
que realitzen al pujar
un efecte giratori amb
diferents efectes i final
paracaigudes.

Caixeta de 12 peces
que realitzen al
pujar un efecte
helicoïdal de colors.

2’75€

papallones grans
o zanganos
Bossa de 2 peces que
realitzen una ràpida pujada
deixant al seu pas una
meravellosa estela de color i
final de cracker.

2’75€
VAMPIROS

Peces amb forma de
ratpenat que s’eleven
produint espurnes de
colors.

3’50€
paracaídas

Tret d’un paracaigudes amb
doble efecte de color i un
final amb remolí de color.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Coets
Coet Xiula
i Tro

2 x3’25€

Paquet de 12 petits voladors amb
sortida de cua platejada, siulet i petit
tro final.

5’50€

California o Texas

Paquet de 6 voladors de pujada ràpida
i a gran alutra amb estela de xiulet i
final amb un gran esclat de colors
crackers.

15’00€

Rocket assortiment

Paquet de 12 coets de reduides
dimensions que pujant rapidament
finalitzem amb una palmera de
diferents colors i efectes

18’90€
ASSORTIT 12 COETS

Assortiment de 12 coets grans de
diferents efectes lluminosos i tro.

21’50€

Shovien
Color

16’00€

Paquet de 12 coets de reduides
dimensions que pugen ràpidament i
finalitzen amb una palmera de
diferents colors.

TROPIC COLOR

24’50€

XXL Color o Rainbow

Paquet de 5 coets que realitza una
Paquet de 5 coets que realitza una
ràpida pujada i finalitza amb palmeres ràpida pujada i finalitza amb una
de colors.
palmera de diferents colors.

25’95€

VOYAGER

Paquet de 5 coets.
Variats efectes de colors.

16’00€
24’50€

26’50€

VENUS

Paquet de 6 coets, qualitat i variació
de coets multiefecte i tro.

65’00€

Trueno Nº7

Paquet de 5 coets de tro.

ELYSIUM TRO
o TROPIC TRO

Paquet de 5 coets que realitza una
ràpida pujada finalitza amb un gran
tro d’efecte titani.

28’50€
COET WINDER

Paquet de 6 coets de tro amb blanc.

35’00€

TITAN

Paquet de 5 coets d’extraordinària
qualitat per la varietat d’efectes,
crisantems i peònies de color, xiulet
i crackeling.

PATRIOT TRO

Paquet de 5 coets que realitza una
ràpida pujada i finalitza amb un
màxim tro d’efecte titani

42’00€

COET K-20

Paquet de 5 coets de super tro.

59’50€

39’90€

COET COLOSO

COET BIG BANG

Paquet de 3 coets
de super palmera

10 coets amb pujada
amb cua de foc
i gran palmera.

75’00€
ASSORTIT
COETS GLAMOUR

Paquet de 5 coets d’extraordinària
qualitat amb meravellosos efectes
que realitza cada coet de 5 colors i
final diferent.

Efectes terra
2’00€

2’00€

1’75€

2’50€

BELZEBU

Rotor tricolor

COBRA

2’00€

2’50€

2’25€

2’00€

GIRASOLS GRANS

ASTEROIDES

MAMBA NEGRA

CORRE CAMAS

Caixeta de 6 peces que realitzen girs
sobre si mateix amb un aro de xispes
vermelles amb final de color verd

Caixeta de 6 peces que giren per terra
amb llum blanca molt ràpidament

Caixeta 3 peces que produeixen una
Caixeta de 3 peces que realitzen girs
roda al terra amb 3 canvis de color de sobre si mateix amb un aro de xispes
gran vistositat.
blanques i forma de serp final.

Giren sobre elles fent una estrella
daurada i final cracker.

Gira pel terra i produeix un cercle
d’espurnes i acaba amb una mamba
negra sortint-li del centre.

CRISPITAS

Caixeta de 10 peces
que realitzzen petites
explosions de cracling de
colors.

Caixeta de 5 correcames
que realitzen espatecs amb
moviment.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Efectes terra
3’25€

3’00€

BALDUFAS

HILO TIRÓN

Caixa 2 peces que realitzen girs
sobre si mateix amb un aro de llum
vermella i verda amb un sortidor de
llum central.

En estirar els
extrems peta
(36 unitats)

5’50€

Giren per terra xiulen i
volen fent una estel·la
verda.

2’50€

GOS
CAca CAN

7’70€

PIXIS
O CHUPITOS

2 Indy cars
o super turbo

Paquet de 7
peces d’eclosió de
cracker intens.

19’50€

MARIQUITAS
O BICHOS

2’50€

PACK
ANIMALONS

x1 Gallina - x1 PORQUET
x1 Gos - x2 Marietes
x4 granotes
x1 PUcES SALTARINES

Expansió que simula un
divertit excrement.

5’50€

2’50€

SUPER COCHINO

Caixa 2 tancs, realitzen un
desplaçament i treuen surtidors
de colors amb efecte crackling.

Bombetes
3’00€

SUPER BOMBETES GRANS

Caixa 50 Bombetes grans, al tirar-los
contra el terra produeix una petita
explosió.

1’25€

50 ajitos

Caixa 50 Ajitos petits, al tiralos contra el terra produeix
una petita explosió.

Bengales

4’95€

Produeix una flama,
cendres efecte de femta,
fum i finalitza amb
Gallina Turuleca
cracker.
Realitza una font de color
i finalitza amb la gallina
posant l’ou.

TANCS

Fonts de color verd i
vermell amb espurneig.

Corren i salten.

2’75€

3’00€

PANDA
ACROBÀTIC

RANAS

Caixa de 2 indy cars que amb
moviment realitzen llum i color.

4’75€

Pulgas saltarinAs

Sortidor de llum, colors i xiulets amb
final de mosaic de boles saltarines
de colors.

PACK OFERTA
500 BOMBETES
O CEBETES

3’00€

SUPER CEBETES GRANS
50 Cebetes grans, al tirar la
cebeta contra el terra produeix
una petita explosió.

25€ x10 caixes

4’95€

BENGALA MAX GOLD
Caixa de 5 unitats d’estrelles
daurades. 120”

2’25€

3’50€
BENGALA
TRICOLORINES

Paquet de 5 bengales
de 37 cm que
realitzen 3 canvis de
color, blanc, vermell
i verd.

1’00€
BENGALA NORMAL

Paquet de 10 bengales de
17 cm que realitzen una
aurèola de petites estrelletes.

GRAN
BENGALA
NORMAL

Paquet de 10
bengales de 30 cm
que realitzen una
aurèola de petites
estrelletes i verd.

1’25€
BENGALA
COLORINES

Paquet de 10 bengales de 17 cm
color, groc, vermell verd i blau que
realitzen una aurèola de petites
estrelletes acolorides.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

Candeles i Sorpreses
4’50€

2’50€

2’50€

CANDELA
30 BOLES DE COLORS

CANDELA Màgica
20 BOLES

CANDELA LLUM I
CRACKER

Candela que realitza 30 trets de
boles de multiples colors.

Candela vermella i verda amb estela

Candela que realitza 10 trets de cua
blanca i cracker.

6’50€
CANDELES ASIA

26’90€

Paquet de 3 candeles que realitzen
1: 10 trets d’efectes vermells i verds
2: 10 trets d’efectes or amb tro
3: 10 trets d’efectes blaus i plata amb cracker.

SORPRESA XXL

22’00€

Realitza una petita
detonació, just per treure
la caputxa
superior i impulsar el
contingut sorpresa d’un
assortit de petites
joguines.

SORPRESA GRAN

Realitza una petita detonació, just per
treure la caputxa superior i impulsar
el contingut sorpresa d’un
assortit de petites joguines.

2’00€

15’00€

BOLES DE FUM

TUBS DE FUM 90”

Assortit de 6 boles que
produeixen fum de colors
de mitjana intensitat.

3’00€
PISTOLES SERPENTINES
MAGNUM POPPER

Pot de fum diversos colors.
Encès per fricció.
8 COLORS A ESCOLLIR

Pistoles de serpentines

16’90€

22’50€

3’50€

TUBS DE FUM

TORXES DE PARAFINA

Bengala pastel

Assortit de 5 tubs de fum
d’intensos colors variats.

2’50€
PARTY POPPER

Paquet de 6 unitats
que al estirar el cordill,
produeix una petit
detonació i dispara
serpentines.

Paquet de 5 torxes de parafina
amb protector circular, realitzen
llum blanca amb una duració
aprox. de 1,30 min.

Paquet de 4 bengales. Realitzen
un sortidor d’estrelles, no fan
fum ni deixen pòsits.

62’00€
BATERIA CARNAVAL
Bateria de confeti,
colors i serpentines.

Demaneu sempre consell als nostres venedors, us aconsellaran els productes més adequats per a cada edat. Carnaval i festa tot l’any!

COMPRA AMB
DESCOMPTES!

NOVA
WEB!

Tria i compra amb descomptes
a la nostra nova web
i vine a recollir-ho
a MANLI sense fer cues!
Tots els preus d’aquest catàleg són per
tot l’any i per tots els nostres punts de
venda, local i casetes de MANLI.
Preus vàlids amb IVA inclòs llevat d’error o d’omissió.

REVETLLES AMB PRECAUCIÓ
A MANLI no venem articles de pirotècnia a menors i aconsellem els més
adequats per a cada edat. Demaneu sempre consell als nostres venedors.
Edat de venda: Cat F1 - 12 anys / Cat F2 - 16 anys / Cat F3 - 18 anys

CASETES MANLI OBERTES

A PARTIR DEL 17 AL 23 DE JUNY DE 10 h. A 21 h.
BOTIGA OBERTA TOT L’ANY
Pàrquing
Sucre

Carrer Ramon Soler, 1. Vic
Tel. 93 889 04 84
660 34 36 79
info@manli.cat

www.manli.cat

C. Doctor
Junyent

C. Mossèn
Josep Gudiol

C. Ramon
Soler
CORREUS

Pàrquing Tanatori
Guàrdia
urbana

C. de l’Era
d’en Sellés
Mossos d’Esquadra

Pàrquing
Sucre

C. Mossèn
Josep Gudiol

Av. Països
Catalans
C. Doctor
Junyent

Rambla de l’Hospital

Botiga Manli
Carrer Ramon Soler, 1. Vic

Súper Caseta
Caseta
Era d’en Sellés / Camí de la
Tolosa (Tanatori/Zona guàrdia Països Catalans / Dr. Junyent
urbana/Mossos d’Esquadra) (al costat via del tren)

