
Renditoodete hinnakiri

Alates 8. päevast rendisoodustus -10% Hinnakiri, EXW Tallinn

Alates 31. päevast rendisoodustus -20% Kehtib alates 01.03.2022

Valuuta: EUR

Hinnale lisandub käibemaks

Toode Pilt Tooteinfo Hind / päev

Sigma® Plaadilõikur 37 cm

Max lõikeulatus 37 cm                                                             

Max plaadi paksus 3-15 mm                                            

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 26 x 26 cm diagonaalseks lõikamiseks

6.00 €

Sigma® Plaadilõikur 55 cm

Max lõikeulatus 55 cm                                                               

Max plaadi paksus 1-19 mm                                               

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks

7.00 €

Sigma® Plaadilõikur 55 cm 

mosaic

Max lõikeulatus 55 cm                                                             

Max plaadi paksus 1-19 mm                                            

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                       

Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks

7.00 €

Sigma® Plaadilõikur 62 cm

Max lõikeulatus 62 cm                                                              

Max plaadi paksus 1-19 mm                                              

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                         

Plaatidele kuni 44 x 44 cm diagonaalseks lõikamiseks

7.00 €

Sigma® Plaadilõikur 67 cm

Max lõikeulatus 67 cm                                                             

Max plaadi paksus 1-19 mm                                            

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                       

Plaatidele kuni 47 x 47 cm diagonaalseks lõikamiseks

7.00 €

Sigma® Plaadilõikur 77 cm

Max lõikeulatus 77 cm                                                             

Max plaadi paksus 1-19 mm                                             

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 54 x 54 cm diagonaalseks lõikamiseks

7.00 €

Sigma® Plaadilõikur 90 cm

Max lõikeulatus 90 cm                                                             

Max plaadi paksus 1-19 mm                                            

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                         

Plaatidele kuni 64 x 64 cm diagonaalseks lõikamiseks

9.00 €

Sigma® Plaadilõikur 95 cm

Max lõikeulatus 95 cm                                                              

Max plaadi paksus 1-19 mm                                           

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks

9.00 €

Sigma® Plaadilõikur 102 cm

Max lõikeulatus 95 cm                                                             

Max plaadi paksus 1-19 mm                                           

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks

9.00 €

Plaadimehed OÜ

J. Smuuli 42, Tallinn

Tel +372 505 6208

www.plaadimehed.ee

info@plaadimehed.ee
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Sigma® Plaadilõikur 127 cm

Max lõikeulatus 127 cm                                                            

Max plaadi paksus 1-19 mm                                              

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                       

Plaatidele kuni 90 x 90 cm diagonaalseks lõikamiseks

9.00 €

Sigma® Plaadilõikur 151 cm

Max lõikeulatus 151 cm                                                           

Max plaadi paksus 1-19 mm                                             

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                               

Plaatidele kuni 107 x 107 cm diagonaalseks lõikamiseks

11.00 €

Sigma® Plaadilõikur 156 cm

Max lõikeulatus 156 cm                                                           

Max plaadi paksus 1-19 mm                                            

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 110 x 110 cm diagonaalseks lõikamiseks

11.00 €

Sigma® Plaadilõikur 205 cm

Max lõikeulatus 205 cm                                                                

Max plaadi paksus 1-19 mm                                           

Pööratav joonlaud +45º 0 -45º                                        

Plaatidele kuni 145 x 145 cm diagonaalseks lõikamiseks

18.00 €

Sigma® Plaatide vesilõikur 91 

cm

Max lõikeulatus 91 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. 

Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib 

kasutamiseks ka kuivlõigeteks.
22.00 €

Sigma® Plaatide vesilõikur 121 

cm

Max lõikeulatus 121 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. 

Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib 

kasutamiseks ka kuivlõigeteks.
24.00 €

Sigma® Plaadilõikur siinidel 

211 cm

KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 211 cm pikkuseid 

plaate.Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm  Siine saab 

kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum 

haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas                    

11.00 €

Sigma® Plaadilõikur siinidel 

156 cm

KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 156 cm pikkuseid 

plaate.Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm  Siine saab 

kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum 

haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas                    

11.00 €

Sigma® Plaadilõikur siinidel 

301 cm

KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 301 cm pikkuseid 

plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm  Siine saab 

kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum 

haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas                    

14.00 €

Sigma® Plaadilõikur siinidel 

331 cm

KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 331 cm pikkuseid 

plaate                           Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm  

Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum 

haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas                    

14.00 €

Sigma® Plaadilõikur siinidel 

332 cm

KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 332 cm pikkuseid 

plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm  Siine saab 

kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum 

haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas                    

14.00 €
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Sigma® Siinidel plaadilõikuri 

lisalatt 50 cm
KERA-Cut lõikuri pikendus lisalatt 50 cm             2.00 €

Sigma® Siinidel plaadilõikuri 

lisalatt 161 cm
KERA-Cut lõikuri pikendus lisalatt 161 cm             5.00 €

Sigma® Ketaslõikuri liite seade KERA-Cut liides ketslõikurile            8.00 €

Sigma® Plaadimurdja 41D Mehaaniline murdja plaatidele paksusega kuni 30 mm   2.00 €

RAIMONDI® Murdmistangid Spetsiaalsed plaatide murdmistangid 3.00 €

Sigma® Plaatide servade 

töötlus seade
Võimaldab töödelda, kumerdada või faasida plaadi servi 

kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale 20.00 €

Sigma® Plaatide servade 

lihvimis seade

Võimaldab töödelda, poleerida plaadi servi kogu ulatuses 

vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas 

ketaslõikur.
14.00 €

Sigma® Plaatide servade 45º 

töötlus seade

Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt 

kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur ja 

lõikeketas,
14.00 €

Sigma® Plaatide servade 45º 

töötlus seade

Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt 

kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur, 

veesüsteem ja lõikeketas.
16.00 €

Sigma® Töölaud 100 x 180 cm
Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus 

kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega. 12.00 €

Sigma® Töölaud 150 x 180 cm
Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus 

kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega. 14.00 €

Sigma® Töölaud 100 x 360 cm Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg. 22.00 €

Sigma® Töölaud 100 x 285 cm Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg. 18.00 €

Sigma® Töölaud 150 x 285 cm Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg. 20.00 €

Sigma® Suurte plaatide 

tõstepulk

Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega 

kuni 340 x 100 cm. Raam varustatud 4 tugeva 

vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 40 

kg.

9.00 €
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Sigma® Suurte plaatide 

tõsteraam

Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega 

kuni 340 x 160 cm. Raam varustatud 4 tugeva 

vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 100 

kg.

24.00 €

Sigma® Suurte plaatide 

tõmmits
Tõmmits aitab paigaldada/nihutada plaate, tõmmits 

varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga. 3.00 €

Bihui® Suurte plaatide 

tõmmits

SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide omavaheliseks 

nihutamiseks ja plaatide tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" 

vaakumhaaratsit. 
4.00 €

Bihui® Suurte plaatide 

tõmmits sise- ja väisnurkadele

SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide sise- ja 

välsinurkade omavaheliseks nihutamiseks ja plaatide 

tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" vaakumhaaratsit. 
4.00 €

Grabo® Nemo vaakumhaarats
Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate 

jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate 

raskusega kuni 170 kg.
8.00 €

Grabo® Nemo PRO-LIFTER 20 

vaakumhaarats

Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate 

jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate 

raskusega kuni 170 kg. Automaatne ja juhitud vaakum 

seadistus.

10.00 €

WPG® Iminapp 8″
Iminapp võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. 

Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate 

raskusega kuni 57 kg.
3.00 €

Frees avadele Ø 6 mm
Avadele läbimõõduga 6 mm, sobivus padruniga trelli 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 8 mm
Avadele läbimõõduga 8 mm, sobivus padruniga trelli 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 10 mm
Avadele läbimõõduga 10 mm, sobivus padruniga trelli 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 12 mm
Avadele läbimõõduga 12 mm, sobivus padruniga trelli 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 20 mm
Avadele läbimõõduga 20 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 35 mm
Avadele läbimõõduga 35 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 40 mm
Avadele läbimõõduga 40 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 50 mm
Avadele läbimõõduga 50 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 55 mm
Avadele läbimõõduga 55 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €
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Frees avadele Ø 57 mm
Avadele läbimõõduga 57 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 60 mm
Avadele läbimõõduga 60 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 68 mm
Avadele läbimõõduga 68 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Frees avadele Ø 70 mm
Avadele läbimõõduga 70 mm, sobivus M14 keermega 

seadmetele. 6.00 €

Freeside komplekt avadele
Komplektis freesid 6, 8, 20, 35, 50, 70 mm. Sobivus 

padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele. 16.00 €

Freeside komplekt avadele
Komplektis juhik ja freesid 20, 27, 30, 35, 50, 75 mm. 

Sobivus padruniga trell seadmetele. 16.00 €

Freeside komplekt avadele
Komplektis freesid 10, 22, 32, 57, 73, 102 mm. Sobivus 

padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele. 16.00 €

Marcrist augufreeside 

komplekt

Komplektis freesid 8, 22, 32, 53 mm. Sobivus M14 

keermega seadmetele. Kaasas freeside vesijahutuse 

tarvikud ja piirikliides.
16.00 €

BIHUI® märke laser 3 x 360º
USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V 

joon  ± 3mm / 10m, roheline kiir 10.00 €

BIHUI® Märke laser 5-liini 

fikseerimiseks
USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V 

joon  ± 3mm / 10m, roheline kiir 8.00 €

BIHUI® Vibra-vaakumhaarats
Kasutamiseks plaatide paigaldusel koos vibratsiooni 

võimalusega, vibartsiooni muutmis võimalus, töötab 

akutoitel.
6.00 €

BIHUI® suurte plaatide 

transport käru

Suureformaadiliste plaatide transpordiks, 4 lukustatavat 

ratast, koormustaluvus 280 kg. Plaatidele kuni 160 x 320 

cm.
14.00 €

RAIMONDI® suurte plaatide 

transpordikäru

Suureformaadiliste plaatide transpordiks, 4 lukustatavat 

ratast, koormustaluvus 210 kg. Plaatidele pasusega kuni 40 

mm.
10.00 €

Miniketaslõikur
Komplekti kuuluvad korundlihvlihvketas, lamell-lihvketas ja 

tugevdatud lihvketas. Võimsus 100 W, 15 000 p/min. 7.00 €

BIHUI® Ketaslõikur
Võimsus 1200w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 

3000-11000 p / min, IP 20. Kaasas teemantketas. 6.00 €

BOSCH® Ketaslõikur
Võimsus 1700w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 

288-11500 p / min. Kaasas teemantketas. 8.00 €
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Bosch® Märke laser
Raadius 20 m, IP54, komplektis 4 x 1,5 V patareid, rihtketas, 

lasersihttahvel, kaitsekott. Nurgatäpsus +/- 0,2 mm/m 6.00 €

Tõstehaaratsid
Komplektis 2 tk. Kasutusvaldkond: klaasplaadid, 

puitlaastplaadid, kipsplaadid jne. Tõstejõud 100 kg ühe 

haaratsi kohta.
6.00 €

Universaalne ketaslõikur
Kaasas teemantketas ja kettad puidule, matallile ja plastile. 

Lõikesügavus kuni 20 mm. Võimsus 710 W. 8.00 €

Eibenstock® Plaatide 

elektriline siinidel lõikur 

150+150 cm

Lõikepikkus kuni 300 cm, kaasas lõikeketas plaatide 

lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+150 

cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.
17.00 €

Eibenstock® Plaatide 

elektriline siinidel lõikur 

150+75 cm

Lõikepikkus kuni 225 cm, kaasas lõikeketas plaatide 

lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+75 

cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.
17.00 €

Multitööriist
Komplektis erinevad tarvikud. Saagimiseks, lihvimiseks ja 

lõikamiseks. 16.00 €

Festool® Teemantlõikur
Elektriline teemantlõikur juhtsiinil. Kaasas 125 mm 

teemantketas, plaatidele paksusega kuni 23 mm. Saab 

kasutada ka ilma juhtsiinita.
17.00 €

Festool® Lihvimismasin
Aitab eemaldada segu ja liimi jääke erinevatelt pindadelt. 

Võimsus 1600 W. Seadme külge saab kinnitada tolmuimeja 

vooliku. Komplektis lihvimisketas.
24.00 €

Põrandalihvmasin
Komplektis kivilihvalus. Ketta diameeter 400 mm.Võimalik 

lihvida puit-ja betoonpõrandaid. Võimsus 2200 W 24.00 €

Makita® Nurklihvija
Võimsus 2000 w / 230v / 50 Hz, 6600 p / min. Kaasas suur 

230 mm teemantketas. 15.00 €

Makita® Aku puur-piikvasar Kaasas piikide komplekt, aku ja akulaadija. 7.00 €

Makita® Akutrell+akulööktrell Komplektis aku+akulööktrell / käristi ja akulaadija. 7.00 €

Makita® Akutrell Komplektis akulaadija. 7.00 €

Makita® Akunurklihvija Komplektis akulaadija ja teemantketas. 8.00 €

Euroaluste jalus
Euroaluste jalus, mis on valmistatud galvaniseeritud 

metalltorudest. Kombineeritav kaubaalusega, et luua kiirelt 

ajutine töötasapind. Komplektis 2 tk
5.00 €
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