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Polagraph Praha
Husinecká 14 
Praha 3 
pondělí—pátek 11.00—18.30 

Polagraph Brno
Jezuitská 3
Brno 
pondělí—pátek 10.00—17.30 

Ostrava – Vestibul Interier
Nádražní 42
Ostrava
pondělí—pátek 10.00—17.30 

Polagraph — ceník

PŮJČOVNA POLAROIDŮ A INSTAXŮ

www.polagraph.cz/pujcovna
Zdarma si od nás můžete zapůjčit fotoaparát, zaplatíte pouze za filmy. K ceně filmů platíte už jenom vratnou
kauci 1000 korun za každý zapůjčený fotoaparát. 

instax mini    28 korun za fotku
instax square    30 korun za fotku
instax wide    30 korun za fotku (*)
polaroid 600    65 korun za fotku

SVATEBNÍ FOCENÍ

www.polagraph.cz/svatby
Vaši svatbu nafotíme na Polaroid, na klasický kinofilm i na digitál. postavíme fotokoutek, anebo bude náš
fotograf s fotoaparátem běhat mezi svatebčany. 

Polaroidové fotoalbum (pouze focení polaroidem)       5 990 korun
Malé digitální focení + Polaroid (půldenní focení + polaroid)    14 990 korun (*)
Celodenní digitální focení + Polaroid       19 990 korun

Pokud máte jinou představu, cenu domluvíme individuálně.
V ceně focení Polaroidem je vždy nafocení 50 snímků, fotoalbum, fixy a fotorůžky.

VELKOFORMÁTOVÝ POLAROID 8X10

www.polagraph.cz/studio-8x10#svatby
Nafotíme vaše svatební hosty na unikátní velkoformátový Polaroid 8x10“. Nádherné snímky velikosti papíru
A4 máte hotové ihned na místě, samotný proces je kouzelnou zábavou pro všechny hosty.
Doporučujeme na focení dvojic. 

5 portrétů či skupinových fotek          20 000 korun
10 portrétů či skupinových fotek          40 000 korun (*)
20 portrétů či skupinových fotek           75 000 korun
předsvatební snímky nevěsty a ženicha         20 000 korun 

Pokud máte jinou představu, cenu domluvíme individuálně.
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JEDNORÁZOVÉ FOTOAPARÁTY NA SVATBU

Pořiďte si od nás jednorázové fotoaparáty, které můžete rozdat svatebčanům a nechat je nafotit autentické momentky. 
Foťáky si po veselce vyberete a necháte v Polagraphu naskenovat a vyvolat krásné, papírové fotky.

5 jednorázovek          2 500 korun
10 jednorázovek          5 000 korun (*)  
Vlastní design fotoaparátů        3 000 korun
Vyvolání a naskenování fotoaparátu          210 korun
Vyvolání, naskenování a vytištění fotek 9x13         400 korun 

PŘÍPLATKY

Doprava – 10 korun za kilometr mimo Prahu či Brno
Fotoalbum – dle cen na www.polagraph.cz/shop
Tisk fotek  – od 9 korun za kus, dle www.polagraph.cz/tisk-fotek
Rámování – od 990 korun, dle www.polagraph.cz/ramovani


