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Zásilkovna k nám a zpět
Obálku s filmy k vyvolání můžete předat na jakoukoliv
pobočku Zásilkovny, kde řeknete tajný kód Polagraphu.
Filmy nám doručí, my je vyvoláme a hotové fotky
a negativy si pak vyzvednete opět v Zásilkovně.

Pošlete nám filmy poštou
Filmy na vyvolání můžete poslat jakýmkoliv dopravcem
na adresu Polagraphu PRAHA. Vytvořte si objednávku na
www.polagraph.cz/shop/vyvolavame.
Filmy vyvoláme a negativy s fotkami vám pošleme zpět.

VYVOLÁNÍ FILMŮ:
Vyvolání filmu C41 / ČB:
Samotné vyvolání jakéhokoliv filmu (35mm, 120 svitek)
v jakémkoli procesu (C41 nebo ČB)
100 Kč

PUSH / PULL / CROSS:
+50 Kč

VYVOLÁNÍ E6 (DIAPOZITIV):
35mm kinofilm / 120 svitek
150 Kč

VYVOLÁNÍ + NASKENOVÁNÍ (= DIGISADA):
Film vyvoláme a fotky naskenujeme na cloud ve formátu
TIFF a JPG. Mailem dostanete odkaz na stáhnutí.

DIGISADA 21 x 30 = skeny do 21 x 30:				
450 Kč (3602 x 2480)

DIGISADA 10 x 15 (vyvolání + sken na náš cloud):
Velikost fotek je 10 x 15cm při 300 DPI,
rozlišení: TIFF (1795 x 1205)
170 Kč

Příplatek za DIGISADU z diapozitivu E6: 				
+100 KČ

DIGISADA 13 x 18 = skeny do 13x18: 				
270 Kč (2268 x 1500)

Příplatek bez použití automatické masky:
+100 KČ
SAMOSTATNÝ SKEN KINOFILMU ČI SVITKU:
Cena je shodná jako cena digisady dané velikosti.

VYVOLÁNÍ, SKEN A TISK FOTEK (= KOMBISADA):
Film vyvoláme, fotky naskenujeme na cloud ve formátu
TIFF a JPG a vytiskneme na matný / lesklý papír.

Příplatek za KOMBISADU z diapozitivu E6:				
+100 Kč

KOMBISADA 9 x 13 = sken a fotky 9 x 13:
330 Kč

Příplatek bez použití automatické masky:
+100 Kč

KOMBISADA 10 x 15 = sken a fotky 10 x 15 :
380 Kč

Rozměry skenů a fotek v případě fotek ze svitkového filmu
se řídí rozměrem delší strany.

KOMBISADA 13 x 18 = sken a fotky 13 x 18: 		
500 Kč

ČB a E6 - dodací lhůta je zhruba 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 KOMBI–
SADU a nakonec zjistíme, že fotografií bylo na filmu méně,
rozdíl v ceně vracíme.

Všechny digisady od nás dostanete ve formátech TIFF a JPG.
Nahrajeme je na náš cloud, kde je pro vás zdarma uchováme po dobu 30ti dnů. Během této doby doporučujeme
stáhnout si skeny na váš počítač. Fotky si můžete skrze náš
cloud rovnou i vytisknout. Vaše vyvolané negativy uchováme
v Polagraphu maximálně po dobu 30 dnů.

TISK FOTEK Z ANALOGU A DIGITÁLU:
Ať už máte skeny na cloudu nebo fotky z digitálu,
rádi vám je hned vytiskneme.

Podmínkou je sken či data v dostatečné kvalitě.
Ceny jsou shodné i pro tisk fotek z vašich dat.
Vybrat si můžete lesklý či matný fotopapír.
Fotka A3 30 x 40
Fotka 9 x 13							
Doba dodání cca 2 dny.
150 Kč
9 Kč
SKENOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍČEK:
Fotka 60 x 40		
Fotka 10 x 15							
390 Kč
12 Kč
Naskenujeme vám jednotlivá políčka vyvolaného negativu.
Cena je uvedena za jedno poličko.
Fotka 100 x 70		
Fotka 13 x 18							
990 Kč
25 Kč
Sken 10 x 15 20 Kč		 Sken A2 250 Kč
Sken 15 x 22 40 Kč		 Sken A1 450 Kč
Fotka A4 21 x 30
Sken A3
100 Kč		 Sken A0 900 Kč
50 Kč
POLAGRAPH RÁMY:
Pro rychlejší zarámování fotografií ve standardizovaných formátech jsme pro vás vybrali několik našich nejoblíbenějších
variant, které máme skladem a jsme schopni je zhotovit do
pěti pracovních dnů.

CENÍK RÁMOVÁNÍ:

Můžete si vybrat z dřevěného nebo hliníkového Nielsen rámu.
Všechny formáty rámujeme ručně, větší formáty podlepujeme kappa deskou, aby se fotky nekroutily a zasklíváme.
V ceně je započítaný tisk, adjustace do rámu i sponky na
zavěšení.

A5 15 x 20 cm
990 Kč

60 x 40 cm
2990 Kč

A4 21 x 30 cm
1490 Kč

100 x 70 cm
4990 Kč

Ceny jsou počítané za čistý formát. V případě, že budete
chtít fotku adjustovat s paspartou (=ponechat bílé okraje
mezi fotkou a rámem), účtujeme vždy o jeden formát větší,
tzn. fotku 10x15 paspartujeme na formát 13x18, cena je tedy
shodná jako bychom rámovali fotku 13x18.

A3 30 x 40 cm
1990 Kč

Cena obsahuje tisk, podlepení kappa deskou, zasklení
a zarámování.

Používané rámy:
Nielsen Alu 01 (hliníkový) – matný černý, lesklý černý, bílý.
Nielsen Augusta (dřevěný) – bříza, dub, černý, bílý.
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