


‣ zakladatelem a majitelem je pan 
Vladimír Fučík 

‣ ryze česká značka 

‣ sídlo a centrála v Humpolci 

‣ vlastní vývoj, výroba a distribuce 
kvalitních fotografických filtrů, doplňků a 
fotopříslušenství



2009 - vstup značky VFFOTO na trh fotopotřeb  

2012 - první fotofiltry vlastní konstrukce  

2014 - první filtry Golden Series (GS) se 
14 antireflexními vrstvami a mosazným 
rámečkem 

2016 - silný GS ND2000x VFFOTO, první 
neutrální šedý filtr této denzity na trhu 
v ČR, ultra silný GS ND32000x 
VFFOTO 

2017 - filtry VFFOTO pro drony, ploché 
skleněné přechodové a ND filtry do 
držáku 100 mm (VFFOTO Square 
System)

HISTORIE



PRODUKTY

‣ UV filtry 

‣ cirkulární polarizační filtry  

‣ neutrální šedé filtry 

‣ filtry pro drony 

‣ ploché skleněné filtry VFFOTO Square System do 
držáku 100 mm (přechodové, ND) 

‣ příslušenství k filtrům



FILTRY

VFFOTO Golden series (GS)  
Prvotřídní řada profesionálních UV a ND filtrů se 14 (7+7) antireflexními vrstvami 
a nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, vynikají vyšší tvrdostí a odpuzují nečistoty.  
Sklo je zasazené do mosazného tenkého (slim) rámečku. 
Na tyto filtry je poskytována záruka 10 let. 

VFFOTO Premium series (PS) 
Prvotřídní řada profesionálních UV a C-PL filtrů s 12 (6+6) antireflexními vrstvami 
a zakončovacími nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, vynikají vyšší tvrdostí 
a odpuzují nečistoty. Sklo je zasazené do tenkého (slim) rámečku.  
Na tyto filtry je poskytována záruka 10 let. 
Nejnovější CPL VFFOTO verze III mají antireflexních vrstev 14 (7+7). 

VFFOTO Square System (NHDQ)  
Prvotřídní řada profesionálních plochých skleněných filtrů do držáku 100 mm se 14 (7+7) 
antireflexními vrstvami a zakončovacími nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, vynikají 
vyšší tvrdostí a odpuzují nečistoty.  
Řada zahrnuje: 
Čtvercové neutrální šedé filtry 100x100 mm v denzitě ND2000x a ND32000x.  
Obdélníkové přechodové filtry 100x150 mm 0,9 v soft i hard provedení přechodu.



INTERNET

‣ www.vffoto.com 

‣ www.fotofiltry.eu  

‣ www.vffoto.sk 

‣ Facebook: VFFOTO.com



KLUB VFFOTO

‣ dlouhodobý projekt pro příznivce značky VFFOTO z řad uživatelů - fyzických osob 

‣ členství bezplatné, jednoduchá registrace e-mailem 

‣ elektronický zpravodaj s informacemi o novinkách a akcích 

‣ speciální výhoda pouze pro členy klubu: v připadě rozbití fotofiltru značky VFFOTO 
vlastní vinou (pád, náraz…), oprava či výměna za poplatek 50 % z ceny nového



RECENZE

Z recenze fotografa přírody Petra Bambouska (www.sulasula.com/cs/filtry-vffoto/):

ND 64x a ND1000x Golden Series

CPL 77mm Premium Series III



RECENZE
Z recenze fotografa přírody Ondřeje Prosického (http://www.naturephoto.cz/fototechnika/
prislusenstvi/645-kvalitni-fotograficke-filtry-vffoto.html )

ND1000x Golden Series



RECENZE

Z recenze fotografa krajiny Michala Vitáska (http://www.fotoskoleni.cz/blog/neutralni-sedy-
filtr-2000x-od-vffoto-78.html/):

ND 64x a ND1000x Golden Series



RECENZE

Z recenze fotografů krajiny Daniela Řeřichy a Tomáše Morkese  
(http://www.danielrericha.cz/blog/vffoto-dokonalost-v-kazdem-filtru-aneb-
nd-32000x-124.html)

ND 64x a ND1000x Golden Series



ND1000x Golden Series

RECENZE

Z recenze pana Ondřeje Neffa (www.digineff.cz/clanek/recenze/vf-foto-gs-nd-1000x):



CPL Premium Series II

Z recenze pana Ondřeje Neffa  
(www.digineff.cz/clanek/recenze/polarizacni-filtr-vf-foto-ps-cpl-ii):

RECENZE



‣ odfiltrování neviditelného ultrafialového záření znamená ostřejší a kontrastnější fotografie 
(reálně má smysl v horách nebo u moře) 

‣ mechanická ochrana přední čočky objektivu proti poškrábání, ale též proti kapkám vody... 
(sklo filtru je mnohem tvrdší a odolnější, navíc se lépe čistí)

ULTRAFIALOVÝ (UV) FILTR



UV FILTR - SCHÉMA



1. 7+7 vysoce kvalitních antireflexních vrstev = minimalizace odlesků a zlepšení kontrastu 

2. použití nanovrstev, které vylepšují vynikající  mechanické a fyzikální vlastnosti skla Schott 
NBK7 = odolnost vůči vodě, poškrábání a zašpinění, snadné čištění 

3. vysoká transparentnost skla dosahuje hodnot 99,63- 99,9 % = minimální úbytek světla 

4. výška rámečku pouhé 3 mm = je vhodný i pro použití na ultraširokých objektivech 

5. tloušťka skla pouze 0,9 mm = vyvážené optimum mezi nutností ochrany objektivu 
a minimalizací optických vad (čím méně skla, tím méně optických vad) 

6. mosazný rámeček = zabraňuje případnému „zakousnutí“ filtru v závitu objektivu 

7. ještě lepší barevné, optické a fyzikální vlastnosti  použitého optického skla Schott NBK7 
než-li u skla série PS (Schott B270) = žádný vliv na ostrost či barevnost fotografie 

8. perfektní poměr cena/výkon = spokojený a vracející se zákazník 

8 VÝHOD GS UV FILTRU



Vltava v Praze poblíž Karlova mostu 
při východu slunce 

 
Sony A7 v režimu priority clony,  

Vario-Sonnar 35-70/3.4, GS UV filtr VFFOTO

Špičkový GS UV filtr VFFOTO nepřidává ani 
v protisvětle prakticky žádné odlesky.

GS UV FILTR



8 VÝHOD PS UV FILTRU

1. 12 (6+6) velmi kvalitních antireflexních vrstev = minimalizace odlesků a zlepšení kontrastu 

2. závěrečná povrchová úprava filtru, která zabezpečuje odolnost vůči vodě, poškrábání 
a zašpinění = odolnost vůči vodě, poškrábání a zašpinění, snadné čištění 

3. velmi kvalitní optické sklo Schott B270 = v praxi nepozorovatelný vliv na ostrost fotografie 

4. vysoká transparentnost skla = minimální úbytek světla 

5. barevná neutrálnost = v praxi nepozorovatelný vliv na barevnost fotografie 

6. výška rámečku pouhé 2-3,5mm (dle průměru filtru) = vhodný pro použití na ultraširokých 
objektivech od 17 mm na fullframe 

7. tloušťka skla pouhých 0,5 mm = dostatečná ochrana objektivu a minimalizace optických 
vad (čím méně skla, tím méně optických vad) 

8. výborný poměr cena/výkon = spokojený a vracející se zákazník 



PS UV FILTR



‣ ztmavení modré oblohy a zvýraznění 
světlých mraků 

‣ omezení namodralého vzdušného oparu 
a zvýšení kontrastu dálek 

‣ vyšší saturace barev (krajina, rostliny) 

‣ odstranění odlesků z vodní hladiny 

‣ odstranění odlesků z NEKOVOVÝCH 
předmětů

POLARIZAČNÍ FILTR



‣ krajinářská fotografie (saturace barev, 
prokreslení oblohy, zvýraznění mraků, omezení 
modrého oparu dálek) 

‣ zátiší, les, rostliny (vyšší saturace barev - 
obzvášť vhodné za pošmourného a deštivého 
počasí)  

‣ fotografování vody (omezení odlesků hladiny 
ukáže detaily ve vodě, prodloužení času 
zachytí proudění vody, vyšší saturace dodá 
živější barvy okolnímu porostu) 

‣ fotografování zvířat, rostlin, hmyzu (omezeni 
odlesků, živější barvy)

POLARIZAČNÍ FILTR - POUŽITÍ



‣ dvě možná provedení polarizačních filtrů: 
lineární a cirkulární 

‣ neví-li zájemce, doporučit vždy cirkulární 
polarizační filtr (C-PL), lineární není vhodný pro 
digitální fotoaparáty 

‣ obroučka ze dvou částí, lze je navzájem proti 
sobě natáčet a tím měnit intenzitu účinku 

‣ polarizační fólie z celulózy napnutá v prostoru 
mezi dvěma skly, u nejlepších filtrů utěsněná či 
vlepená celoplošně (mají všechny C-PL 
VFFOTO), aby byla chráněna před poškozením 
vlivem vlhkosti

C-PL  POLARIZAČNÍ FILTR



SCHÉMA C-PL  FILTRU



‣ Intenzita účinku se mění natáčením obroučky. 

‣ Nejsilnější efekt ve směru kolmém na slunce. 
Ve směru po slunci a proti slunci je účinek 
minimální. 

‣ NEMÁ vliv na odrazy od KOVOVÝCH 
předmětů. 

‣ S rozumem u širokoúhlých objektivů - hrozí 
nestejnoměrné ztmavení oblohy. 

‣ Prodloužení expozice, omezuje množství světla - 
doporučený stativ! 

‣ Nešroubovat přes jiný filtr (např UV), více 
rozhraní sklo-vzduch znamená zhoršení kresby!

C-PL: ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ



Ranní pohled z Vilemíniny vyhlídky na Jetřichovice, (České Švýcarsko)  
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8

bez C-PL s C-PL VFFOTO

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU



C-PL POLARIZAČNÍ FILTR

bez filtru

Ranní pohled z Vilemíniny vyhlídky na Jetřichovice, (České Švýcarsko) 
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8



C-PL POLARIZAČNÍ FILTR

s C-PL VFFOTO

Ranní pohled z Vilemíniny vyhlídky na Jetřichovice, (České Švýcarsko) 
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8



s C-PL VFFOTObez C-PL

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU
Kamenice v Divoké soutěsce (České Švýcarsko) 
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8



Satinský vodopád, Beskydy  
parametry snímání i zpracování jsou naprosto stejné, snímky se liší jen použitím či nepoužitím 
C-PL filtru (a adekvátním prodloužením expozice ve verzi s C-PL) 

Sony A7, režim priority clony, Nikkor 20-35/2.8

bez C-PL s C-PL VFFOTO

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU



s C-PL VFFOTObez C-PL

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU



s C-PL VFFOTObez C-PL

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU



Satinský vodopád, Beskydy. 
Parametry snímání i zpracování jsou naprosto stejné, 
snímky se liší jen použitím či nepoužitím C-PL filtru 
(a adekvátním prodloužením expozice ve verzi s C-PL)

C-PL: UKÁZKA ÚČINKU

Sony A7 
režim priority clony 
Nikkor 20-35/2.8s C-PL VFFOTO

bez C-PL



1. VÝŠKA OBJÍMKY 
Vysoká objímka se nehodí pro širokoúhlé objektivy - čím nižší objímka, tím menší riziko vinětování.  
VFFOTO polarizační filtry mají výšku objímky jen 5,1 mm (série III) či 5,3 mm (série II) a jsou 
vhodné pro objektivy o ohnisku 17-800 mm (v přepočtu na FF). 

2. SNADNÁ ÚDRŽBA 
Povrch  filtru nemá být náchylný ke znečištění a musí umožnit snadné čištění.  
VFFOTO polarizační filtry mají zakončovací nanovrstvy zaručující odolnost vůči vodě, poškrábání 
a zašpinění.  

3. OSTROST, VĚRNÉ BARVY  
polarizační filtr by neměl mít vliv na ostrost  fotografií a co nejméně ovlivňovat barevnou teplotu.  
VFFOTO polarizační filtry nemají vliv na ostrost a jsou velmi lehce oteplující - posun barevné teploty 
o minimální hodnotu - zhruba 300 K. 

4. POHLCOVÁNÍ SVĚTLA 
Kvalitní polarizační filtry používají nejlepší značkové optické sklo, aby se minimalizovaly nežádoucí 
ztráty světla při průchodu do objektivu. 
VFFOTO polarizační filtry mají úbytek světla pouze 1 EV. 

5. ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 
obroučka dobrého polarizačního filtru nesmí mít přílišnou vůli (natož aby se filtr rozpadl) a otáčení 
má mít hladké a plynulé.  
VFFOTO polarizační filtry jsou precizně  vyrobené a výrobce na ně poskytuje nadstandardní záruku 
10 let!!!

C-PL: 5 ÚVAH PŘI VÝBĚRU



1.  7+7 velmi kvalitních antireflexivních vrstev (u verze III), verze II má 6+6 vrstev = 
minimalizace odlesků a zlepšení kontrastu 

2. závěrečná povrchová úprava filtru nanovrstvami = odolnost vůči vodě, poškrábání 
a zašpinění, snadné čištění 

3. velmi kvalitní optické sklo Schott B270 = minimální úbytek světla  (1 EV) 

4. utěsnění polarizační fólie = ochrana citlivé polarizační fólie proti vlhkosti a nepříznivým 
vlivům, perfektní napnutí mezi skly, C-PL filtr VFFOTO obstojí i v nejnáročnějších 
podmínkách 

5. výška rámečku pouhých 5,1 mm = vhodný i pro použití na ultraširokých objektivech 
od 17 mm 

6. tloušťka skla pouhých 0,9 mm = vyvážené optimum mezi nutností ochrany objektivu 
a minimalizací optických vad (čím méně skla, tím méně optických vad) 

7. excelentní poměr cena/kvalita = spokojený a vracející se zákazník  

8. precizní zpracování = spolehlivost 

9. vhodné pro objektivy o ohniskové vzdálenosti 17-800 mm (v přepočtu na FF) = univerzální 
využití 

10. záruka 10 let = věříme v kvalitu VFFOTO

C-PL: 10 VÝHOD



C-PL POLARIZAČNÍ FILTR



‣ ND (Neutral Density) filtry jsou neutrální šedé 
filtry bez barevného zabarvení 

‣ slouží k omezení množství světla 
procházejícího do objektivu, tedy redukují 
průchod světla všech vlnových délek a barev 

‣ umožní fotografovi použít delší expoziční čas 
(zachytit pohybovou neostrost - mraky, vlny)  

‣ umožní fotografovi pracovat i za přebytku 
okolního světla s více odcloněným objektivem 
(docílit malé hloubky ostrosti a tím oddělit 
hlavní motiv od pozadí) 

‣ ND filtr sám o sobě NEOVLIVŇUJE hloubku 
ostrosti!!! (ale mýtus o vlivu ND filtru na DOF 
je dosti rozšířený)

NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ FILTR (ND)



‣ krajinářská fotografie (pohybové 
rozmazání mraků, rozmazání 
vodních vln do "mlhy" nebo-li 
“mléka”), obvykle silné ND400x - 
ND32000x 

‣ památky, město, architektura 
("vygumování" procházejících 
osob či turistů ze snímku dlouhou 
expozicí v řádu minut), obvykle se 
používají silné ND1000x - 
ND32000x 

‣ portrétní fotografie a móda 
(snížení množství světla 
vstupujícího do objektivu dovolí 
fotografovat s odcloněným 
objektivem a tedy malou 
hloubkou ostrosti oddělit osobu 
od pozadí), obvykle se používají 
ND2x - ND64x

ND FILTR - POUŽITÍ



vodopádek na Satině (Beskydy)   
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8

s CPL VFFOTO (expozice 8 s)

bez  filtru (expozice 3,2 s)

s ND64x VFFOTO (expozice 107 s)

ND FILTR A C-PL - POROVNÁNÍ



Efekt zneviditelnění procházejících turistů dlouhou 
expozicí díky VFFOTO ND2000x filtru

bez  filtru  
(expozice 1/160 s)

s ND2000x VFFOTO  
(expozice 20 s)

Památky, město, architektura.

Karlův most 
po východu slunce 
 
Sony A7,  
režimu priority clony,  
Vario-Sonnar 35-70/3.4 
snímky bez úprav, patrné 
je lehké oteplení barev 
vlivem GS ND 2000x 
filtru VFFOTO

NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ FILTR (ND)



‣ pro výběr je podstatný průměr filtru (dle 
objektivu) 

‣ ND faktor (udává, kolik světla daný filtr pohltí, 
respektive o jaký čas dokáže filtr prodloužit 
expoziční dobu) 
hodnota faktoru ND má vztah k počtu EV čísel, 
které filtr přidává k optimální expoziční hodnotě

ND faktor Propustnost světla Posun EV

ND2 50 % -1EV

ND4 25 % -2EV
ND8 12,5 % -3EV

ND64 1,56 % -6EV

ND400 0,25 % -9EV
ND1000 0,1 % -10EV
ND2000 0,05 % -11EV

NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ FILTR (ND)



ND FILTR - SCHÉMA



1. použití zakončovacích nanovrstev = odolnost vůči vodě, poškrábání a zašpinění, snadné 
čištění 

2. velmi kvalitní optické sklo = bez vlivu na ostrost pořízené fotografie 

3. 14 špičkových antireflexních vrtev (7 na každé straně filtru) = minimalizace odlesků 
a zlepšení kontrastu 

4. velmi malý barevný posun ve srovnání s konkurencí (do 300 K, u extremně tmavého 
ND2000x asi 650 K) = věrnější barvy a snazší a rychlejší úprava fotografií 

5. výška rámečku pouhých 3,5 mm = vhodný i pro použití na ultraširokých objektivech 

6. tloušťka skla pouhých 0,9 mm = vyvážené optimum mezi nutností ochrany objektivu 
a minimalizací optických vad (čím méně skla, tím méně optických vad) 

7. mosazný rámeček = zabraňuje případnému „zakousnutí“ filtru v závitu objektivu 

8. excelentní poměr cena/ kvalita = spokojený  a vracející se zákazník  

9. perfektní zpracování = spolehlivost 

10. záruka 10 let = věříme v kvalitu VFFOTO

GS ND FILTR - 10 VÝHOD



vodopádek na Satině (Beskydy)   
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8GS ND64x VFFOTO (expozice 107 s)

FILTR GS ND64x



‣ ND 2000x filtr nabízí VFFOTO první 
v České republice a jako jedna z mála 
firem na světě 

‣ extrémně tmavý filtr, který propouští pouze 
0,05 % světla  

‣ posun o 11 EV 

‣ 14 antireflexních vrstev  (7+7), nové 3+3 
zakončovací nanovrstvy - tvrzené, 
odpuzující vodu, olej a nečistoty

FILTR GS ND2000x 77 mm



FILTR GS ND2000x 77 mm

vodopádek na přítoku Kamenice  
v Divoké soutěsce (České Švýcarsko)    

Sony A7, Nikkor 20-35/2.8  
expozice 118 sekund



vodopádek na přítoku Kamenice v Divoké soutěsce (České Švýcarsko)    
Sony A7, Nikkor 20-35/2.8

s C-PL VFFOTObez  filtru
s ND2000x VFFOTO  
(expozice 118 sec.)

C-PL A ND2000x - POROVNÁNÍ



FILTR GS ND32000x 77 mm

‣ extrémně tmavý filtr, který propouští 
pouze 0,003 % světla  

‣ pro krajinářskou fotografii - i za dne 
dovolí expozice v řádu desítek sekund 
až minut 

‣ posun o 15 EV 

‣ 14 antireflexních vrstev (7+7), nové 
3+3 zakončovací nanovrstvy - tvrzené, 
odpuzující vodu, olej a nečistoty



Nová produktová řada filtrů VFFOTO, novinka roku 2017,  představuje spojení 
tradičních zkušeností VFFOTO ve výrobě špičkové fotooptiky s novým trendem 
fotografování a filmování z dronů s jejich specifickými potřebami.   

Pro kvalitní záznam videa je ideální snímání časem závěrky, který je dvojnásobkem nastavené 
snímkové frekvence. Tedy například při rychlosti 30 snímků/s je ideální rychlost 
závěrky 1/60 s. 

Mnohé drony ovšem disponují jen omezenou možností změny clonového  čísla, případně 
u některých je clona pevná. Řešením, jak se vyrovnat s proměnlivými světelnými podmínkami, 
jsou různě tmavé neutrální  šedé filtry pro drony. Jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na co 
nejnižší hmotnost, ale bez kompromisů v optické kvalitě. Výsledkem je nová řada filtrů 
VFFOTO pro drony s minimálním barevným posunem, v provedení rámečku ze superlehké 
slitiny a se sklem tloušťky pouhých 0,5 mm.

FILTRY VFFOTO PRO DRONY



Filtry pro drony jsou aktuálně 
dostupné ve dvou provedeních: 
ND filtr VFFOTO 4x a ND filtr  
VFFOTO 8x.  
Jsou kompatibilní s drony DJI Phantom 
3 a DJI Phantom 4. 

Typově patří mezi filtry VFFOTO Premium 
Series (PS), tedy prvotřídní řadu 
profesionálních UV filtrů s 12 (6+6) 
antireflexními vrstvami a zakončovacími 
nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, 
vynikají vyšší tvrdostí a odpuzují nečistoty. 
Sklo filtrů pro drony Premium series je 
zasazené do tenkého černého rámečku 
z ultralehké slitiny.  
Na filtry pro drony Premium Series je 
poskytována záruka 10 let.

FILTRY VFFOTO PRO DRONY



Nová produktová řada skleněných čtvercových 
filtrů do držáku VFFOTO Square System,  
novinka roku 2017, s antireflexními vrstvami 
(MC) a nanovrstvami představuje profesionální 
high-end produkt, určený pro nejnáročnější 
použití v krajinářské fotografii. Díky nově 
vyvinutým technologiím, které snížily barevný 
posun, lze tyto filtry používat s výbornými 
výsledky nejen v černobílé fotografii, ale též pro 
barevné snímky.

SQUARE SYSTEM FILTRY



1. 14 (7+7) velmi kvalitních antireflexivních vrstev = minimalizace odlesků a zlepšení 
kontrastu 

2. závěrečná povrchová úprava filtru nanovrstvami = odolnost vůči vodě, poškrábání 
a zašpinění, snadné čištění 

3. originální, velmi kvalitní optické sklo = bez vlivu na ostrost, zachová i kresbu 
v nejjemnějších detailech 

4. speciální hydrofobní úprava, vodní kapky se nerozlévají ale tvoří kuličky = kapka sklouzne 
sama nebo stačí sfouknout ofukovacím balónkem. U delší expozice nedojde třeba jen 
vlivem jediné kapky ke znehodnocení snímku (flekem či nevzhlednou skvrnou), jehož 
pořízení trvalo desítky vteřin či dokonce minut. 

5. pro široký rozsah ohnisek 15-800 mm (po přepočtu na ff) = univerzální využití, vhodný jak 
pro použití na ultraširokých objektivech od 15 mm, tak pro teleobjektivy 

6. celoskleněný filtr, nevytváří statickou elektřinu = nepřitahuje prach jako resinové filtry 

7. excelentní poměr cena/kvalita = spokojený a vracející se zákazník  

8. precizní zpracování = spolehlivost 

9. relativně malý barevný posun = tyto filtry lze používat s výbornými výsledky nejen 
v černobílé fotografii ale též pro barevné snímky 

10.výstupní kontrola každého jednotlivého filtru VFFOTO Suare System = fotograf dostává 
vždy výhradně prvotřídní kvalitu

SQUARE SYSTEM - 10 VÝHOD



‣ čtvercový ND 2000x filtr do držáku ve skleněném provedení nabízí VFFOTO jako jedna 
z mála firem na světě 

‣ Silný tmavý filtr, který propouští pouze 0,05 % světla  

‣ posun o 11 EV 

‣ 14 antireflexních vrstev (7+7), nové 3+3 zakončovací nanovrstvy - tvrzené, odpuzující 
vodu, olej a nečistoty

ND2000x NHDQ 100x100 mm



ND32000x NHDQ 100x100 mm

‣ čtvercový ND 32000x filtr do držáku ve skleněném provedení nabízí VFFOTO jako jedna 
z mála firem na světě 

‣ extrémně tmavý filtr, který propouští pouze 0,003 % světla  

‣ posun o 15 EV 

‣ 14 antireflexních vrstev (7+7), nové 3+3 zakončovací nanovrstvy - tvrzené, odpuzující 
vodu, olej a nečistoty



‣ plochý přechodovy filtr do držáku ve 
skleněném provedení nabízí VFFOTO jako 
jedna z mála firem na světě 

‣ 2 verze: soft s pozvolným přechodem mezi 
světlou a tmavou částí, hard se strmým 
přechodem 

‣ úbytek světla o 3 EV (v nejtmavší části), 
propustí tedy 12,5 % světla 

‣ 14 antireflexních vrstev (7+7), nové 3+3 
zakončovací nanovrstvy - tvrzené, odpuzující 
vodu, olej a nečistoty

PŘECHODOVÝ 0.9 NHDQ 
100x150 mm



‣ ofukovací balónek VFFOTO 

‣ čistící utěrka z mikrovlákna 

‣ čistící štětec 

‣ VFFOTO čistící kapalina na filtry 
(v lahvičce s rozprašovačem)

DOPLŇKY K FILTRŮM - ČIŠTĚNÍ



DOPLŇKY K FILTRŮM - ČIŠTĚNÍ

‣ ofukovací balónek VFFOTO  
v kombinaci bílo černá/žluto černá, bezpečně 
odstraní prach z citlivých potvrchů jako jsou 
objektivy, kamery, filtry, klávesnice a podobně 

‣ vyroben z kvalitního silikonu (žádná guma) 
s povrchovou úpravou pro příjemné držení 

‣ obsah 90 ml, hmotnost 46 g, max. tlak 15 kPa, 
délka 13,6 cm

‣ čistící utěrka 
velice kvalitní utěrka  z mikrovlákna určená 
k čištění nejen filtrů VFFOTO ale i objektivů, 
displejů a brýlí 

‣ utěrka je barevně stálá, neškrábe povrch, 
nepouští chlupy 

‣ hustota 230 g/m2, rozměr 20x20 cm, složení 
80 % polyester a 20 % polyamid



‣ čistící štětec VFFOTO 
kvalitní čistící štětec (lenspen) 2v1 pro čištení optiky a fotografických filtrů 

‣ z jedné strany je jemný štětec na odstranění hrubších nečistot a prachu, na druhé straně 
je čistící ploška s karbonovým práškem vhodná například na odstranění mastnoty, otisků 
prstů atd.

DOPLŇKY K FILTRŮM - ČIŠTĚNÍ

Nikdy nepoužívat lenspen na vlhký 
povrch!!! 

Vlhkost "srazí" karbon a zničí pero - 
vždy před čištěním je třeba pečlivě 

vysušit povrch objektivu či filtru 
hadříkem.



DOPLŇKY K FILTRŮM - ČIŠTĚNÍ

‣ VFFOTO čistící kapalina na filtry (v lahvičce 
s rozprašovačem), objem 100 ml 

‣ certifikováno pro filtry VFFOTO, svým složením 
neporušuje antireflexní vrstvy filtrů. 

‣ isopropylalkohol (C3H8O) 99,9% 

‣ nastříkejte pomocí aplikátoru na zašpiněný filtr malé 
množství čisticí kapaliny VFFOTO a filtr setřete do 
sucha čistou utěrkou, určenou k čištění optiky 

‣ po případném odpaření kapaliny nezůstávají na filtru 
šmouhy



DOPLŇKY K FILTRŮM

‣ dokonalá ochrana - sklo filtru se nedotýká žádného povrchu, pouzdro je prachotěsné 

‣ skladné - průměr stejný jako filtr, výška jen několik mm 

‣ více velikostí - pro všechny nejpoužívanější průměry filtrů 

‣ více filtrů o stejném průměru lze podle potřeby vrstvit na sebe do "komínku"

Dvoudílné kulaté ochranné pouzdro pro ukládání filtrů, celokovové.



DOPLŇKY K FILTRŮM

Dvoudílné kulaté ochranné pouzdro pro ukládání filtrů, celokovové.



Z recenze fotografa přírody Petra Bambouska (www.sulasula.com):

DOPLŇKY K FILTRŮM



‣ kleština z ABS pro povolování filtrů 

‣ v sortimentu 2 velikosti - menší pro závit filtrů 
46-62 mm, větší pro filtry 67-82 mm 

‣ při povolování filtrů s vyššími rámečky (např. 
C-PL) doporučujeme použít dvě kleštiny 

Trik:  
"zakousnutí" filtru lze předejít preventivním 
projetím závitu filtru obyčejnou, co nejměkčí 

tužkou - ideálně 8B 
grafit je výborné mazivo a separátor   

praktická finta z fotografického dávnověku, 
ale stále platná.

DOPLŇKY K FILTRŮM
Kleštiny pro snímání filtrů.



DOPLŇKY K FILTRŮM
Redukce.

‣ kovové redukce umožňující na objektivu použít filtr s jiným - větším závitem 

‣ široká nabídka velikostí - pro objektivy se závitem od 30,5 do 77mm



redukce
na 

(závit 
filtru)

30,5 37 40,5 43 46 49 52 55 58 62 67 72 77 82

z (závit 
objektivu) mm

30,5 A A A A A

37 A A A A

40,5 A A A A A

43 A A A A

46 A A A A

49 A A

52 A A A A A A

55 A A A A A

58 A A A A

62 A A A

67 A A A

72 A A

77 A

DOPLŇKY K FILTRŮM
Redukce - přehled.



Filtr, který právě není na objektivu, VŽDY patří do obalu! 

‣ do originální krabičky 

‣ do pouzdra na filtry

PÉČE O FILTRY - UKLÁDÁNÍ



‣ filtrům vadí: prach, mastnota (včetně otisků prstů), voda, plíseň, poškrábání 

‣ důsledek znečištění filtru: změkčení kresby, ztráta kontrastu, nežádoucí reflexy

PÉČE O FILTRY - ČISTOTA



‣ znečištěný filtr nejprve ofouknout balónkem 

‣ případné zbylé nečistoty ZLEHKA odstranit 
štětcem či otřít mikrovláknovou utěrkou  

‣ pozor, pokud na filtru zbudou částice 
písku, prachu..., hrozí při nešetrném otírání 
poškrábání filtru ("cleaning marks")! 

‣ je-li potřebné mokré čištění (např. zrnka 
pylu), nastříkat pomocí aplikátoru malé 
množství čisticí kapaliny VFFOTO a filtr 
setřít do sucha čistou utěrkou, určenou 
k čištění optiky 

‣ stopy po vodních kapkách či otisky prstů 
odstranit karbonovou čistící ploškou pera 
VFFOTO jemnými krouživými pohyby přes 
celý objektiv nebo filtr. 
POZOR - povrch filtru musí být suchý!!!

PÉČE O FILTRY - POSTUP ČIŠTĚNÍ



Při správné péči nás VFFOTO filtry nejspíš přežijí ...

PÉČE O FILTRY



Závěrem...co si zapamatovat?

Excelentní filtry pro profesionály i náročné amatéry, 
za výhodnou cenu a navíc s desetiletou zárukou!



Děkuji za vaši pozornost :-)


