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Lamineerimine ja köitmine 
 

Lamineerimine  ehk kiletamine on dokumendi katmine kahelt poolt 
vettpidava kilega. Dokument muutub niiskuskindlaks ja säilib kauem. 
Mida paksem kile seda tugevam dokument 
       A4   A3 
Lamineerimine 80mic kilega 127631/34 1,20   1,80 
Lamineerimine 125mic kilega 127630/36   1,40  2,20 
Lamineerimine 175mic kilega 127638/37   1,60  2,80 
  

Hinnas sisaldub glossy kile hind. Matt kile puhul +30 senti.  

Suurematel kogustel soodustused.  
 

Spiraalköitmine on lihtsaim viis anda metsakavale, diplomi-

,kursuse- või muudele tähtsatele töödele esinduslikku välimust.  

Köitmisel lisatakse tööle ette läikiv kile- ja taha kartongkaaned. 

Spiraal võib olla lihtsamal juhul plastist (odavamad) või metallist – 

esinduslikumad ja kallimad.  

                              
Spiraalköitmine plast <50lehte 127640/108048             0,95      
Spiraalköitmine plast >50lehte 127639/641             1,40      
Spiraalköitel lisandub vajadusel esi- ja tagakaane ning spiraali hind. 
 

Greenbinder köide on augustamine  ja köitmine plastikliistu 
abil. Greenbinder köide on väga mugav, seda saab korduvalt 
avada, lisada või ära võtta lehti ja jälle taassulgeda. 
 
Köitmine Greenbinder kuni 50 lehte  127645       0,70 
Köitmine Greenbinder  50-120 lehte  127648     1,00 
Köitmine Greenbinder  üle 120 lehe   127649     1,40 
Lisandub plastikliistu hind.    
Võimalik lisada erinevaid esi- ja tagakaani (pole hinna sees) 
 

Liim-  ehk termoköide on köitmine termoliimiga spetsiaalsete 
kaante vahele. Pehme liimköite puhul on valmis liimköite- kaaned 
mis on kilest esikaanega ja kartongist tagakaanega.  
Liimköide, pehme 10 kuni 100 lehte  127651       1,50 
Lisandub kaante hind 
 

Võimalik saata tööd e-mailile info@itshop.ee väljatrükiks ja edasiseks 
töötluseks. 
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. 
Suuremate tööde puhul allahindlused. 

mailto:info@itshop.ee
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Koopiatööd, printimine ja muud teenused 
 

Kopeerimine ja printimine (väljatrükk)       Hinnad koos km 

       m/v   värvi 
A4 text, graafika ühepoolne 80g paber   0,06  0,35 
A4 text, graafika kahepoolne 80g paber   0,12  0,60 

A4 text+pilt ühepoolne 80g paber    0,06  0,65  

A4 text+pilt kahepoolne 80g paber    0,15  1,20 
A3 text, graafika ühepoolne 80g paber   0,12  0,70 
A3 text, graafika kahepoolne 80g paber   0,24  1,30 

A3 text+pilt ühepoolne 80g paber    0,13  1,20  

A3 text+pilt kahepoolne 80g paber    0,26  2,40 
Kopeerimisel köidetud materjalist hind x2-ga 
Hind sisaldab paberi maksumust, m/v töödel B klassi paber,  
värvitöödel A klassi paber.  
Võimalik printida ja kopeerida erimaterjalile: 
Värviline paber 80g A4        +0,03 
Kile A4        +0,25 
Kile A4 matt       +0,30 
Kleepsupaber Avery-Zweckform A4    +0,20 
Värvilaseri paberile A4 90g      +0,03 
Värvilaseri paberile A4 120g      +0,05 
Värvilaseri paberile A4 160g      +0,08 
Värvilaseri paberile A4 200g      +0,10 
Aega nõudev lisatöö (kleepimine,voltimine,..)  12.-/tund 
Kogusel alates 10 tk soodustus 5% . Suurematel kogustel lisasoodustus. 
 

Skaneerimine e-mailile  ja mälupulgale 
A4 lehe skaneerimine e-mailile või mälupulgale  0,08 
Sama köidetud materjalist           0,10 
Foto (10x15)skaneerimine e-mailile või mälupulgale  0,30 
VHS-kasseti digitaliseerimine DVD-le (DVD hinna sees)        4,95 tund 
Slaidi/negatiivi skaneerimine 800x600pix   0,30 
Slaidi/negatiivi skaneerimine 1800x1200pix   0,50 
Materjali salvestamine toorikule (+toorik)   0,60 
 

Suuremõõduline väljatrükk plotteriga 
A2 väljatrükk värviline kuni 10%    1,90 
A2 väljatrükk värviline kuni 50%    3,90 
A2 väljatrükk värviline kuni 100%    6,60 
A1 väljatrükk värviline kuni 10%    3,90 
A1 väljatrükk värviline kuni 50%    8,50 
A1 väljatrükk värviline kuni 100%    13,30 
 
Võimalik saata tööd e-mailile info@itshop.ee väljatrükiks ja  töötluseks.   
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