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ZÁKLADNÍ SLUŽBY:
Vyvolání filmu C41/ČB
Samotné vyvolání jakéhokoliv filmu (35mm, 120 svitek) v jakémkoli procesu (C41 nebo ČB).
100 Kč
DIGISADA 1 (vyvolání + sken na náš GoogleDrive)
Váš film vyvoláme (procesem C41 nebo ČB) a fotky profesionálně naskenujeme na cloud ve formátu
TIFF. Zároveň dostanete i menší JPG náhledy. Velikost fotek je 9x13cm při 300 DPI, rozlišení je:
TIFF 1500x1051
150 Kč
KOMBISADA 1 (vyvolání + sken + fotky 9x13)
Film (35mm, 120 svitek) vyvoláme procesem C41 nebo ČB, naskenujeme do formátu TIFF a uděláme
fotky 9x13 cm (lesk nebo mat).
330 Kč
SAMOSTATNÝ SKEN KINOFILMU ČI SVITKU:
Cena je shodná jako cena Digisady dané velikosti.

TISK FOTOGRAFIÍ Z NAŠEHO CLOUDU:
Pokud od nás máte digisadu na cloudu, rádi vám vybrané fotky hned vytiskneme.
Fotka 9x13
9,Fotka 10x15
12,Celý film 9x13 (až 36 snímků)
250,Celý film 10x15 (až 36 snímků)
350,-

Podmínkou je sken v dostatečné kvalitě (Digisada 1 na 9x13, Digisada 2 na 10x15).
Vybrat si můžete lesklý či matný fotopapír. Doba dodání cca 2 dny. Jak nám poslat vybrané fotky pro
tisk se dozvíte v našem návodu.

OSTATNÍ SLUŽBY:
VYVOLÁNÍ E6 (DIAPOZITIV):
35mm kinofilm / 120 svitek
push / pull / cross

150 Kč
+0 Kč (bez příplatku)

DALŠÍ DIGISADY:
DIGISADA 2 = skeny do 10x15

250 Kč (1795x1205)

DIGISADA 3 = skeny do 13x19

350 Kč (2268x1500)

DIGISADA 4 = skeny do 21x30

450 Kč (3602x2480)

DIGISADA 1-4 z diapozitivu E6

+100 Kč

Bez použití automatické masky

+100 Kč

DALŠÍ KOMBISADY (včetně skenů, tedy včetně odpovídající DIGISADY):
KOMBISADA 2 z negativu = sken a fotky 10x15

380 Kč

KOMBISADA 3 z negativu = sken a fotky 13x19

500 Kč

KOMBISADA 1-3 z diapozitivu E6

+100 Kč

Bez použití automatické masky

+100 Kč

DALŠÍ PODMÍNKY:
Digisady vždy skenujeme na cloud a ve formátech TIFF + JPG.
Rozměry skenů a fotek v případě fotek ze svitkového filmu se řídí rozměrem delší strany. Tzn
Kombisada 1 má rozměry 13x13, Kombisada 2 má rozměry 15x15 atd.
ČB a E6 - dodací lhůta týden.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platba probíhá v okamžiku předání nevyvolaného filmu, není-li
domluveno jinak. V případě, že např. zaplatíte plnou cenu za KOMBISADU a nakonec zjistíme, že
fotografií bylo na filmu méně, rozdíl v ceně vracíme. Ceny dalších služeb se řídí dle ceníku
fotolaboratoře Thalia Picta.
Všechny digisady od nás dostanete ve formátu TIFF + JPG. Nahrajeme je na náš GoogleDrive, kde je
pro vás zdarma uchováme po dobu 30ti dnů. Během této doby doporučujeme stáhnout si skeny na
váš počítač. Vaše vyvolané negativy uchováme v Polagraphu maximálně po dobu 30 dnů.

