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Kortfattat om ELaS

Tillsammans kan vi skapa ett legendariskt event! 

Vi erbjuder eventplanering, hantering och uthyrning av ljud, ljus, scen, bild och övrig 
event utrustning samt installation och service. Med mångårig erfarenhet har vi både 
kunskap och intresse för både större och mindre evenemang och installationer.



Event och scen effeter

Scen och eventeffekter

Både för inomhus och utomhusbruk

Fyrverkerier

Unna dig och dina gäster någonting 
majestätiskt.

Specialeffekter

Varesig det är för film, haloween eller 
snölandskap kan vi leverera allt till dig.
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Scen och eventeffekter
Vi levererar en rad olika effekter för scen och 
events, allt från eld till snö.

Här efter får du information om följande produkter:

1. Sparkular

2. Eld

3. Snö och is

4. Rök

5. Co2 

6. Konnfetti

7. Fyrverkeri



Sparkular
Fontänmaskin för alla tillfällen:
Denna maskin ger ett lyxigt intryck och passar 
perfekt till scenshowen eller prisutdelningen, eller 
varför inte bröllopsfotot. 

Med den elektromagnetiska induktionsvärmaren 
tänds granulatet upp och ger en vacker 
gnistrande effekt som ej är brandfarligt. Du kan 
till och med hålla handen över utblåset utan att 
skada dig. 



Eldmaskin
Mycket att välja på:
Vad det gäller eldmaskiner har vi en hel del 
olika maskiner och effekter att välja på. Vi har 
bland annat eldkanoner som kan köras inomhus 
men takhöjden bör inte vara lägre än 3m från 
maskinen. Vi har även olika typer av eldrännor 
och vättskor som brinner i olika färger. Kontakta 
oss med dina önskemål så ser vi till att ni får 
den effekten ni önskar.

Observera att vi ej hyr ut eldmaskiner utan 
tekniker.



Snö och is
På iskallt uppdrag:
Vad det gäller snö och is kan vi skapa 
fantastiskt vackra miljöer och effekter för 
mässor, fester eller marknader. 

Vi säljer inga lösprodukter av detta utan endast 
färdiga miljöer, så kontakta oss och beskriv vad 
ni har för vision så levererar vi.

Vad det gäller snömaskiner så har vi olika 
storlekar så hör av dig så vi kan optimera 
leveransen för ert arrangemang.



Slagfält eller scenkonst:
Vi levererar rök i många olika konstellationer. 
Färgad utomhusrök för film eller invigningar. 
Inomhusrök för scen och event.

Tjock, tunn, flyktig, varaktig, tung eller lätt rök. 
Möjligheterna är många så kontakta oss för 
konsultation så ni får rätt rök för ert 
arrangemang.

Rök



Kraftig, flyktigt och effektfullt:
För att framhäva en WOW effekt från 
scenen är Co2 väldigt uppskattat. Med 
ett kraftigt utblås skapar det en rökpelare 
som lika snabbt försvinner i tomma intet.

Vi har allt från små handhållna 
Co2-Guns, till stora arena maskiner. Så 
låt oss veta hur du har tänkt använda 
maskinen så hjälper vi dig välja rätt.

Co2



Väldigt uppskattat inslag:
Som pricken över I:et skall varje 
prisutdelning eller jubileum ha konfetti.

Beroende på storlek och plats för 
arrangemanget så finns det flera olika 
alternativ för konfettin.

Lika som Co2 så kan vi leverera detta i 
flera olika storlekar, från handhållen 
kanon till arena kanoner.

Konfetti och streamers



Majestätiskt och mäktigt:
Under nyår har vi en fyrverkeributik stationerad i 
Tierp där du som privatperson kan komma och 
köpa dina egna fyrverkerier, inför påsk och 
valborg kan ni beställa konsument fyrverkerier 
med leverans hem till dig eller hämta på någon 
av våra utlämningsplatser i Stockholm, Knivsta 
eller Tierp. 

Utöver konsument fyrverkerierna komponerar vi 
Display Fyrverkerier.

Vi på ELaS är utbildade och certifierade 
pyrotekniker.

Fyrverkeri



Film och musikvideo:
Våra pyrotekniker och FX-teknikers har gjort 
flertalet effekter för exempelvis Brottskåd, 
musikvideos och ICA reklamfilmer.

Vi levererar allt du behöver för att simulera 
luftangrepp, kroppsskott, brinnande hus, 
exploderande bilar med mera. Kom med din idéer 
så har vi lösningarna.

Special effekter



Ingen idé är för stor, ingen detalj är för liten.
Vi finns här för dig, kontakta oss för konsultation 
och hjälp med säkerhet samt produkter.

Mail: info@elasab.se

Tel: 08-649 52 58

Jokke: 0730 30 63 41

Jugge: 0730 30 63 81

Web: www.elasab.se
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