Kirjansitomo Jari Marttila
Tarvike- ja materiaalihinnasto 1.6.2017
Tervetuloa kirjansitomoon ostoksille!
Kirjansitomo on avoinna arkisin noin 9:30 –17:00, mutta kannattaa varmistaa, että paikalla ollaan. Vaihtelevina
päivinä sitomo on avoinna klo 18:30 asti, eli voi tulla myöhempäänkin. Sovi silloin etukäteen tulosta. Ostokset voi
maksaa joko kortilla tai käteisellä.
Lähetykset Postin tai Matkahuollon välityksellä. Pääsääntöisesti paperiarkit ja kluutit leikataan max. 35 cm
korkeisiin paloihin, jotka rullataan lähetystä varten. Esim. 35 cm korkea pala 100 cm leveästä rullasta mahtuu hyvin
pahvilaatikkoon pienenä rullana eikä erillistä postitusputkea tarvita (toki postitusputki on mahdollinen).
Kirjanselkäkartonki ja pahviarkit lähetetään enintään 25x35 cm kokoisina arkkeina.
1. Paketin lähetyskulu Suomeen on 6 - 20 €. (Lähetykset noudetaan pakettipisteestä/Postista.)
Postiennakkolähetyksiin lisätään 5 € postiennakkolisä per kokonaislähetys.
2. Jos tavaroiden yhteishinta jää alle 20 €, eivätkä ne mahdu kirjekuoreen, lisätään laskuun 9 € pienlaskutuslisä.
3. Jos tilattujen tavaroiden yhteishinta on 120 € tai enemmän, tavarat lähetetään ilman lähetyskuluja.
Paketit lähetetään postikonttorista tai Matkahuollon pakettipisteestä noudettavaksi. Puhelinnumero pitää antaa,
koska Posti/Matkahuolto lähettää tekstiviestin, kun paketti on noudettavissa. Paketit voidaan lähettää myös
SmartPost-pakettiautomaatista noudettevaksi (ei yli 60 cm pakettia), mikä antaa vapautta paketin noudon suhteen.
Tavarat voidaan tilata/tiedustella sähköpostitse tai soittamalla. Lähetyskulut määritetään tilattavien tavaroiden
mukaan. Tavarat lähetetään joko postiennakolla tai kun ennakkomaksu näkyy pankkitilillä. Postimyynnissä
yksityishenkilöille tavaroilla on 14 päivän palautus- ja vaihto-oikeus. Kirjastot, kunnat, koulut ym. voivat ostaa
tavaroita laskulla (14 pv netto).
Papereissa ja pahveissa koko on ilmoitettu siten, että kuitusuunta on jälkimmäisen mitan suuntainen. Paperit ja
pahvit myydään arkeittain, mutta ne voidaan esim. puolittaa tai leikata useampaan osaan. Liimaa myydään
grammoittain, eli pieniäkin määriä joko asiakkaan omaan astiaan/pulloon tai kirjansitomosta ostettavaan. Rullatavarat
kuten kluutit, harso ja taivekankaat myydään kokonaisina rullan leveyksinä, mutta palan pituus voi olla esim. 35
cm, tarpeen mukaan. Rullissa materiaalin kuitusuunta on rullan juoksun suuntainen

Paperit kirjan sivuiksi ja
esilehdiksi
Paperiarkki, 100 g,
Paperiarkki, 100 g,
Paperiarkki, 100 g,
Paperiarkki, 100 g,

297x210 mm
297x210 mm
297x210 mm
297x210 mm

Paperiarkki, 115 g 600x950 mm, kermanvaal.

(A4), 1 kpl
0,05
(A4), 500 kpl 15,50
(A4), 250 kpl 9,90
(A4), 125 kpl 5,90

Scandia 2000 Smooth Ivory, erittäin sileä, luonnonvalkoinen,
hiokkeeton, kestopaperi-sertifioitu
Kun nämä arkit taittaa vihkoksi, kirja-aihiosta tulee noin A5kokoinen ja kuitusuunta on oikein, eli selänsuuntainen.
125 arkkia riittää kahteen noin 15 mm paksuun kirja-aihioon.

Paperiarkki, 80 g 640x900 mm, chamois/säämiskä 0,25
Colorit, hiokkeeton ja päällystämätön offsetpainopaperi

Paperiarkki, 120 g 450x640 mm, hiekanruskea

0,50

Colorit, hiokkeeton ja päällystämätön offsetpainopaperi

Paperiarkki, 120 g 1020x720 mm, valkoinen

0,50

Olin Rough High white

Paperiarkki, 130 g 700x500 mm, eri värejä
Paperiarkki, 130 g 424x599 mm A2, musta
Paperiarkki, 130 g 450x640 mm kirkkaanvalk.

0,55
0,35
0,40

Terreus, suomalainen, hiokkeeton ja päällystämätön
design-paperi, verkkovesileima

Paperiarkki, 130 g 535x860 mm, eri värejä

2,20

”tikapuuvesileima, laid, Bugra”

Paperiarkki, 130 g 430x535 mm, eri värejä
Paperiarkki, 100 g, noin 419x592 mm, noin A2

0,90

”tikapuuvesileima, laid”

0,25

1,20

”tikapuuvesileima, laid, Bugra”

ruskea kierrätyspaperi

Paperiarkki, 150 g 460x640 mm, luonnonvalk.
Paperiarkki, 100 g 900x640 mm, luonnonvalk.

0,40

Paperiarkki, 150 g 460x640 mm, valkoinen

Scandia 2000 Ivory, hiokkeeton, kestopaperi-sertifioitu

Paperiarkki, 100 g 900x640 mm, luonnonvalk.

0,40

0,35

Scandia 2000 Ivory, hiokkeeton, kestopaperi-sertifioitu

0,35

Scandia 2000 White, hiokkeeton, kestopaperi-sertifioitu

Scandia 2000 Smooth Ivory, erittäin sileä, hiokkeeton,
kestopaperi-sertifioitu

Paperiarkki, 150 g 610x465 mm, eri värejä
Paperiarkki, 100 g 450x640 mm, valkoinen

0,35

Conqueror Laid, Diamond White, tikapuuvesileimattu

Paperiarkki, 100 g 500x700 mm, kermanvaal.
”tikapuuvesileima, laid”

Leikosaarentie 27 C, katutason liiketila
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0,70

1,20

”tikapuuvesileima, laid”

Paperiarkki, 160 g 500x650 mm, eri värejä
Paperiarkki, 160 g 460x640 mm, valkoinen,

1,40
0,65

Colorit, hiokkeeton ja päällystämätön offsetpainopaperi,
liinamartioitu, eli paperin toinen pinta jäljittelee kangasta
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Kirjansitomo Jari Marttila
Muut paperit
Marmoroidut ja muutoin värjätyt paperit, iso arkki 6,50
Offset-painettu ”pilvi”–paperi noin 50x68 cm
1,50
Musta pilvimarmoripaperi 80 g 100x70 cm
2,20
Kuviopainettu paperi 70x50 cm
3,90
Riisipaperiarkki, 24 g n. 69x35 cm, luonnonvalk. 0,45
hieno läpikuultava paperi ”tikapuuvesileimalla”

Kartongit
Kirjanselkäkartonki 350 g 0,5 mm 23x33 cm
Kirjanselkäkartonki 350 g 0,5 mm 70x50 cm
Kirjanselkäkartonki 350 g 0,5 mm 70x100 cm
Kovakartonki, 293 g 0,25 mm 91x60 cm musta

0,35
1,20
2,40
7,00

kiinteä, kova levykartonki, jossa kiillotettu pinta

Kovakartonki, 301 g 0,25 mm 70x100 cm musta 8,00
kova levykartonki, jossa pinta kiillotettu nahkajäljitelmä

Pahvit kirjan kansiksi
Pahviarkki, 2,0 mm 240x345 mm
Pahviarkki, 2,5 mm 240x345 mm
Pahviarkki, 3,0 mm 245x345 mm

0,50
0,60
0,70

Pahviarkki, 2,0 mm
Pahviarkki, 2,5 mm
Pahviarkki, 3,0 mm
Pahviarkki, 1,5 mm

3,90
4,50
5,80
3,50

Kluutit, taivekankaat ja harsot
ym. rullatavarana
Kluutti, leveys 100 cm
metrihinta
990 musta
011 valkoinen
610 violetti
4231 hiekanruskea
250 tummanruskea
170 vihreä
121 limenvihreä
660 sininen
630 harmaansävyinen tummansininen
690 tummansininen
590 viininpunainen
500 punainen
1560 vaaleanharmaa
810 vaaleanharmaa
910 harmaa

13,00

Kluutti, leveys n. 103 cm

13,00

metrihinta

Buckram-kluutti
720x1040 mm
720x1040 mm
740x1040 mm
600x450 mm, läpivalkoinen

Kluutit, taivekankaat ja harsot
arkkeina
Kluutti
50x33,5 cm
990 musta
011 valkoinen
610 violetti
4231 hiekanruskea
250 tummanruskea
170 vihreä
121 limenvihreä
660 sininen
630 harmaansävyinen tummansininen
690 tummansininen
590 viininpunainen
500 punainen
1560 vaaleanharmaa
810 vaaleanharmaa
910 harmaa

2,35

Kluutti, buckram, leveys 104/108 cm, metrihinta 18,00
Kluutti, buckram, leveys 100 cm, metrihinta
12,00
buckram-kluuteissa kestävyyttä lisäävä akryylipinnoite

Taivekangas, valk., leveys n. 65 cm, metrihinta
Harsokangas, leveys n. 100 cm, metrihinta
Harsokangas, leveys n. 6 cm, metrihinta
Kapiteelinauha, metrihinta, minimimäärä 20 cm
musta
valkoinen
punainen
sininen
tummansininen
tummanruskea
himmeä kulta
keltainen/ruskea
keltainen/musta
punainen/vihreä
vihreä/valkoinen
musta/valkoinen
tummansininen/valkoinen

6,00
6,00
0,40
1,70

Nidontanauha, leveys 12 mm, metrihinta
Nidontanauha, leveys 20 mm, metrihinta
Nidontanauha, leveys 25 mm, metrihinta
Nidontanauha, leveys 12 mm, 50 m rulla
Nidontanauha, leveys 20 mm, 50 m rulla

1,00
1,00
1,50
26,00
39,00

Kirjansidontalanka, nro 25, pellava n. 250 m

14,90

Buckram-kluutti
buckram-kluutissa kestävyyttä lisäävä akryylipinnoite,
eli pinta on hieman muovimainen

Kluutti, buckram
52x33,5 cm
3,00
sininen, tummahko sininen, tummansininen
vihertävä turkoosi, vihreä, havunvihreä,
ruskea, musta, punainen, viininpunainen,
vaaleampi viininpunainen
Kluutti, buckram, kirkas punainen 52x33,5 cm
1,90
Kluutti, buckram,
50x33,5 cm
2,20
vaaleanharmaa, ruskea, viininpunainen, vihreä,
keltainen, punertava oranssi, tummansininen
Taivekangas, valkoinen
Harsokangas

65x33,5 cm
51x33,5 cm
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2,00
1,00

Gruschwitz, luonnonvalkoinen, paksuus 0,38 mm
50 g rulla

Ompelulanka, polyesteri, nro 20, 200 m

9,50

erittäin vahva luonnonvalkoinen lanka ompeluun

Kirjansidontalanka Terko satin M25, 100 m

6,00

puuvillapinta, polyesterisydän (ohuempi)
vyyhtinä pahvin ympärille kiedottuna

Kirjansidontalanka Terko satin M20, 100 m

6,00

puuvillapinta, polyesterisydän (paksumpi)
vyyhtinä pahvin ympärille kiedottuna

Kirjansidontalanka Terko satin M25, 2500 m

59,00

puuvillapinta, polyesterisydän
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Kirjansitomo Jari Marttila
Nypläyslanka, NeL 25/2, nypläykseen, rulla 50 g 3,50
Gruschwitz, pellavaa, luonnonvalkoinen

Nypläyslanka, NeL 25/2, nypläykseen, rulla 50 g 3,50
Gruschwitz, pellavaa, valkoinen

Korjausteippi filmoplast P, 13 mm leveä, metrihinta 0,50
Korjausteippi filmoplast P, 13 mm leveä, 50 m
14,00
Korjausteippi filmoplast R, 20 mm leveä, 50 m
18,00
R-laatu kiinnitetään paperiin lämmöllä, esim. silitysraudalla

Työvälineet
Taittoluut aitoa luuta, toinen pää pyöreä toinen terävä
Taittoluu 15 cm
6,00
ostomäärä 10 kpl tai enemmän,
á 5,00
Kirjansidontaneula nro 18
0,50
Kirjansidontaneula nro 18, 25 kpl paketti
10,00
Kirjansitojan naskali, jossa irrotettava terä
11,00
Varaterä naskaliin
0,70

Liimat
Kirjansidontaliima PVAc voidaan laimentaa vedellä
tai liisterillä. Liima/Liisteri -seos (50/50) on hyvä
kluutin tai kansipaperin liimauksessa. Liima voidaan
myydä asiakkaan omaan astiaan, mutta alla olevat
astiat/pullot ovat myös ostettavissa liimaa varten.
Kirjansidontaliima PVAc
asiakkaan omaan astiaan, kg
10,00
Kiilto Valmisliisteri
asiakkaan omaan astiaan, kg
6,00
Valmis sekoitus PVAc Liima/Liisteri 50/50, 1 kg 10,00
valmiina 1 kg astiassa
Liima-astia max. 3 kg määrälle
3,00
Liima-astia max. 1 kg määrälle
2,00
Muovinen pullo, 1 l
2,00
Muovinen pullo, 0,5 l
1,50

Nahat
Nahka, englantilainen/ranskalainen, neliöjalka
Nahka, saksalainen, neliöjalka
Nahka, suomalainen, neliöjalka (30x30 cm)
vuodan koko usein noin 5-8 neliöjalkaa,
myydään vuodittain tai vuota puolitettuna

45,00
20,00
8,00

Osatyöt
Kirjan syrjien leikkaus, kolme syrjää
4,00
Albumin syrjien leikkaus, kolme syrjää
6,00
Kansipahvien leikkaus, sis. pahvin (kaksi palaa) 4,00

Kirjat
Paperinvalmistus - täydellinen opas
25,00
käsintehdyn paperin valmistukseen:
Josep Asuncio´n ; valokuvat: Nos & Soto ; kuvitus: Antoni
Vidal ; englanninkielisestä laitoksesta suomentanut Katja
Kangasniemi ; 160 s. ; 2010
.
Hinnat sisältävät alv 24 %, kirjoissa 10 %. Hintoihin
lisätään mahdolliset lähetys- ja pakkauskulut. Pidätetään
oikeus muutoksiin. Maksu noudettaessa käteisellä tai
yleisimmillä maksukorteilla, postilähetysten yhteydessä
maksu ennakkoon pankkitilille tai postiennakolla. Kirjastot,
kunnat, koulut ym. voivat ostaa tavaroita laskulla (14 pv
netto).
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