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Vinohradská 160, 130 00 Praha 3
 271 73 74 60, 602 89 09 42, 777 66 71 72
minilabfuji@volny.cz

CENÍK SLUŽEB
Otevřeno Po – Čt 9,00 – 17,00

Pá 9,00 – 16,30

Vyvolání negativu C41*
Kinofilm / svitek
Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií)

069,169,-

Vyvolání ostatní
Dia
249,-

Černobílý
159,-

APS
199,-

Vyvolání zhotovujeme do 5 pracovních dnů. Cena se odvíjí od požadovaného zpracování – push, materiál atd..

Povrch

Standardně je digitální snímek zpracován s ořezem

Výše poskytovaných slev zbez
cen ořezu.
fotografií naleznete dále v ceníku.

* * * * * * *
Fotografie standardně zpracované
Index

89 x127

L

102x152

L,M

127x127

L

10,15,13,-

Rozměr
9x13
10x15
13x13
13x18
15x15
15x21
15x22,5
18x24
20x20
20x30
13x30
15x30

127x178

L

152x152

L,M

152x210

L,M

152x225

L,M

180x240

L

203x203

L

203x305

L

127x305

L

152x305

L,M

za 24 hod.

Expres
7,50
9,50
15,16,19,18,25,169,59,109,65,79,-

59,-

24
hodin
5,7,12,16,-

119,39,69,47,68,-

48
hodin
3,80
5,80
11,9,99
12,14,17,79,28,49,25,37,-

Výběr
6,7,---

--

* * * * * * *
Průkazové digitální fotografie
4 ks (3,5 x 4,5 cm)
8 ks (3,5 x 4,5 cm)
2 ks (5 x 5 cm)
Záběr na USB bez fotografií

079,129,079,079,-

standardní velikost
dle ČSN
USA vízum

Fotografie splňují normy na barevnost , stálost a rozměry.

Rozměr
9x13
10x15
13x13
13x18
15x15
15x21
15x22,5
18x24
20x20
20x30

Povrc
h

* * * * * * *
Fotografie manuálně zpracované*
Index

L

40,50,60,-

L,M
L
L
L,M
L,M
L,M
L
L

do 24 hod.

Expres
15,19,25,25,35,35,37,200,150,189,-

Standart
009,50
11,13,17,18,25,27,119,75,119,-

L
109,Doba zhotovení z již vyvolaných filmů. *Diapozitivy, svitkové filmy, poškozené negativy a podobně.

* * * * * * *
Množstevní slevy fotografií
21-50
09 x 13
10 x 15
13 x 18
15 x 21
20 x 30

4,00

sleva podle počtu zhotovených fotografií
51-100
101-200
201-300
301-400
1,50
0,50
1,00
1,50
0,50
1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
4,00
9,00
14,000

nad 401
2,00

Při dosažení počtu fotografií z jedné zakázky bude výše slevy odečtena z ceny dle ceníku. Nelze kombinovat z jinými
výhodami, nabídkami ani akcemi. Při platbě kartou je k ceně připočítán poplatek ve výši 3% z celkové částky.

Standardní zpracování digitálních snímků je s ořezem.
V případě individuálních výřezů (provedené zákazníkem) a nestandardních rozměrů je
snímek zpracován s bílým okrajem (tzn. plný formát).

* * * * * * *
Uložení na CD / DVD±R (DVD-RAM) / USB
Cena
80,50,130,-

Typ

Doba
Expres
24 – 48 hod.
Do 48 hod.

Popis

Uložení paměťových.karet na CD/DVD, bez
indexů
Uložení na CD/DVD
Uložení paměťových.karet na CD/DVD, včetně
indexů#
Uložení na USB
Uložení na USB
20,Dle dohody
Kvalitní DVD medium na dlouhodobější
Medium DVD-RAM
+ 70,zálohování
# ke každé archivaci na CD/DVD je zdarma 10 ks indexů. Další indexy jsou účtovány částkou 5,-/index.

* * * * * * *
Digitalizace negativů, diapozitivů

SCAN

Standart
Střední
Vysoký

Profi

080,- za film
10,- za políčko*
150,- za film
20,- za políčko*
450,- za film
40,-za políčko*
dle rozměru

cca 1800x1200 bodů (300Dpi) cca 6,8 Mb/snímek
tiskový rozměr 10x15 cm
cca 2700x1850 bodů (300Dpi) cca 14 Mb/snímek
tiskový rozměr 15x21 cm
cca 2400x3300 bodů (300Dpi) cca22,6 Mb/snímek
tiskový rozměr 20x30 cm
do rozměru 7000 x 9000 (300 Dpi)

Uložení standardně ve formátu BMP popř. JPG. Diapozitivy jsou scanovány bez úprav.
* výběr, manuálně zpracované (diapozitivy, svitkový filmy, samostatné políčka, atd.)

Zhotovení větších rozměrů
30 x 40 cm
30 x 45 cm
40 x 50 cm

234,263,390,-

19,50
dm2

40 x 60 cm
50 x 70 cm
30 x 100 cm

Povrch možný lesk nebo mat. Doba zhotovení 5 prac.dnů.
Předloha – negativ, diapozitiv, data (BMP, TIFF, vyjímečně JPG)






Výřez z analogového podkladu
Korekce a úprava diapozitivů
Expres digitalizace

2,- / snímek
5,- / snímek
+50% ceny

468,683,585,-

* * * * * * *
Kopírování a digitální tisk
Černobílé kopírování a tisk

1 – 100
101 – 200
201 – 300
nad 301

Jednostranně
A4
A3
2,3,1,80
2,80
1,60
2,60
1,40
2,40

Oboustranně
A4
A3
3,5,2,80
4,80
2,60
4,60
2,40
4,40

Barevné kopírování a tisk

1 – 10
11 – 50
51 – 100
nad 101

Jednostranně
A4
A3
14,19,12,16,10,14,8,11,-

Oboustranně
A4
A3
22,39,20,35,17,30,15,25,-

Kopírování z vazby +20% z ceny zakázky
Materiál
100 g/m2
160 g/m2
250 g/m2
Samolepka
Barevný papír
Okrasný , zvláštní papír
Samolepící štítky






A4
1,2,3,38,-

A3
2,3,4,65,dle nabídky

Velkoplošné černobílé kopírování a tisk na papír 80g, pauzák, reflexní papír
Velkoplošné barevné kopírování a tisk na papír 90g, 180g a fotopapír 175g
Doba zhotovení do 3-5 prac.dnů
Zhotovení testů je zpoplatněno dle ceníku

* * * * * * *
Kroužková vazba
Materiál
plastová
kalendářní

samostatně
7,- až 28,10,- až 32,-

s prací
10,- až 39,15,- až 45,-

Materiál
s prací
desky
5,- až 20,folie
10,- až 20,karton
1,- až 11,Cena je vždy závislá na průměru vazby a typu použitého materiálu.

* * * * * * *
Laminace
do A4
30,45,53,-

do 125 mic
nad 125 mic
Samolepící




do A3
50,75,89,-

Velkoplošné laminování (max. šíře 62 cm) zhotovujeme do 5 prac.dnů.
Větší množství nebo při jiný rozměr (vizitky, visačky, atd.) dle dohody.
Možnost laminace za studena, fotolaminace

* * * * * * *

Dokončovací práce
Sešívání
Řezání
Třídění

0,10 / sponka
0,20 / řez
20% ceny

Děrování
Zakulacení rohů

0,20 / list
1,- / list

* * * * * * *
Vizitky
Fotografické
pouze jednostranné- na fotopapír

Do 10 ks
12 – 50 ks
52 –100
Nad 102 ks
15,8,5,3,50
Zhotovení vždy v sudém počtu. Pouze možnost jednostranného tisku.

Tiskové
jednostranné, oboustranné – na klasický papír250g/m2

Černobílé
Barevné

100 ks
200,- (2,00)
360,- (3,60)

200 ks
300,- (1,50)
600,- (3,00)

300 ks
360,- (1,20)
870,- (2,90)

400 ks
400,- (1,00)
1080,- (2,70)

Dodací lhůta do 5 pracovních dnů od korektury – dle složitosti a technologie.
Cena je včetně základního standardního grafického zpracování a kompletní výroby.
Nad 500 ks individuální kalkulace.






Laminace
Oboustranné vizitky
Speciální papír
Výroba loga nebo složité zpracování loga

+ 1,50 k vizitce
2 x cena vizitky
dle nabídky
400,- / logo

* * * * * * *
Kalendáře – roční a měsíční

A5
A4
A3

tiskový
Měsíční
Roční
390,70,490,90,690,180,-

fotografický
Měsíční
Roční
389,85,689,155,dle dohody

Uložení na CD/DVD
Uložení na USB
Zkušební tisk

130,- Kč
20,- Kč
dle ceníku

Dodací lhůta do 5 pracovních dnů od korektury. Cena je včetně standardního grafického zpracování a
kompletní výroby. Měsíční obsahuje 13 stránek (12 měsíců + titulní strana + kalendářní vazba).
Kalendář A3 měsíční je možný pouze na výšku.
Podklady pro kalendáře: negativy, fotografie, obrázky, data(jpg, bmp, tiff) ostatní dle dohody.

* * * * * * *
Potisk – dárkové a reklamní předměty
Hrneček bílý
Hrneček dvoubarevný
Korbel – půllitr
Polštářek 40x40 cm
Keramika ostatní
Bílé tričko
Tmavé tričko
Bílé tričko
Tmavé tričko
Tričko
Čepice
Zástěra
Vlajka malá
Podložka pod myš
Puzzle A4
Puzzle A3

199,230,340,330,145,95,195,170,295,od 85,220,290,190,149,195,330,-

Písmenka flex (guma)
Písmenka flex (guma)
Písmenka flock (semiš)
Písmenka flock (semiš)

170,- / A4
320,- / A3
190,- / A4
350,- / A3

•
•
•
•
•
•



Potisk + materiál (odolnější)
Potisk + polštářek (bílý)
Samostatný potisk
Potisk A4
Potisk A3
100% bavlna
Potisk + čepice
Potisk + materiál
Potisk + materiál
Potisk + podložka
Potisk + materiál

guma – 13 barev
semiš – 6 barev

Zhotovení potisků je standardně do 3 prac. dní.
Před zažehlením je možné vytištěné/vyřezané podklady rozdělit na více předmětů.
Za každé další samostatné zažehlení účtujeme 50,- Kč
Při dodání vlastního textilu musí být zhotoven ze 100% bavlny, jinak hrozí poškození
textilu a zažehlovacího stroje.
Potištěný textil je možné prát v automatické pračce na 40°C obrácené naruby.
Potisk hrníčků je více odolný i mírnému mytí v myčce
Nadstandardní zpracování dle dohody
Podklady možno dodat v digitální, analogové, tištěné podobě atd.

* * * * * * *
Fotografické služby – fotograf
Společenské, firemní oficiální či neoficiální události
Reprodukce
Reklamní fotografie
Další fotografické služby
Výsledná cena zakázky se skládá z hodinové sazby + ceny za zhotovení papírových fotografií
+ popř. ceny za fotomateriál (negativ, diapozitiv) + případně dopravy .
• Dodání fotografií v elektronické podobě (na CD nebo DVD) je rovněž zdarma.
• Klasické "papírové" fotografie jsou k dispozici za základní cenu dle aktuálního ceníku.
• Doprava po Praze je zdarma (nebo kamkoliv po ČR max.1500 Kč dle vzdálenosti).
• Cena je stanovena dle Vašich požadavků.

Svatební fotografie
Rozměr
10 x 15 cm
13 x 18 cm
15 x 21 cm

1 sada
1250,1800,2500,-

Další sada
650,750,850,-

Sada obsahuje negativ, fotografie v papírové a digitální podobě.
Doprava místa konání svatby.
* * * * * * *

Ostatní doplňující práce







Práce grafického studia
Uložení na USB, odeslání emailem
Expresní služby
Scanování předloh
Práce mimo otevírací dobu
Přítomnost u zpracování

6,-/ min
20,dle dohody
do A4 30,-, nad A4 80,350,- /za zap. hodinu.
100,- / za započ. 15 min.

Cena za scanování je stanovena za scan bez zásahu doostření, úprava barevnosti, oprava
poškozených míst). Cena za zásah do dat je účtována cenou grafického studia. Veškeré scany
Vám uložíme na CD/DVD v standardních formátech dle dohody
Uložení scanů je ve formátech JPEG, TIFF, BMP, PDF

Další bližší informace, ceny ostatních zde neuvedených služeb,
Vám sdělíme osobně.
Ceník platný od 1.října 2012. Ceny jsou včetně DPH

