
helpcenter contact

Want to know more?
Visit our helpcenter or contact our  
experts for personal advice.

In case not all specs are matched, we will always manually process, 

adapt and fix your artwork. You will be able to revise your digital proof 

before sending it to production.

Tamanho personalizado2
Se precisar de um tamanho personalizado, certifique-se de incluir a área de sangria no 

tamanho desejado. Por exemplo, para um tamanho personalizado de 1000 x 1000 mm e uma 

sangria necessária de 5 mm, o tamanho do seu desenho tem de ser de 1010 x 1010 mm, 

deverá ser acrescentada uma margem extra de 5 mm em cada lado.

5 mm bleed 150 dpi resolution

Configure o seu ficheiro1
Recomendamos que utilize os nossos modelos, mas também pode definir o tamanho do seu 
documento de acordo com o formato escolhido e adicionar uma sangria de 5 mm.  Quanto à 
qualidade, a resolução de 150 dpi é o padrão para assegurar impressões nítidas e claras. 

Make your artwork print-ready

Material3
Os materiais absorventes e translúcidos utilizados neste produto podem fazer com que algumas 

cores saiam mais claras. Este é especialmente o caso do preto. No caso do seu desenho conter preto, 

recomendamos a utilização de um preto rico (ciano 50%, magenta 40%, amarelo 40%, preto 100%).

PMS4
Se optar por imprimir com cores Pantone, deve submeter o seu ficheiro como desenho 
vectorial. Se não tiver um desenho vectorial, converteremos o seu ficheiro se a qualidade do 

ficheiro nos permitir fazê-lo. Durante o processo, iremos converter automaticamente as cores 

para Pantone. Isto pode resultar numa ligeira variação de cor no seu desenho. 

Seu desenho pronto para impressão

Precisa de ajuda?
Visite o nosso Centro de Ajuda ou 
contacte os nossos especialistas.

Caso o seu ficheiro não cumpra todas as especificações, iremos 

adaptá-lo manualmente. Poderá verificar e aprovar a prova antes de a 

enviar para a produção.

Quer ter a certeza de que o seu desenho está pronto para impressão? Aqui está tudo o que precisa saber.

Sangria 
Esta área será cortada. Certifique-se de que todos os 
os elementos de fundo cobrem esta área.

Linha de acabamento 
Este é o tamanho final que o seu desenho terá 
uma vez cortado.

Margem de segurança 
No caso de o corte não ser bem preciso, 
recomendamos que evite colocar texto ou outros 
elementos importantes nesta área.

40 mm

5 mm
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 - Verifique a quantidade de páginas no seu documento, deve ser a mesma que encomendou. 

 - Todas as fontes, imagens e objectos devem ser incorporados. 

 - Verificar se não há itens definidos para sobreimpressão.overprint

most common print mistakes

Antes de exportar5
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de exportar o seu ficheiro: 

Seu desenho pronto para impressão

Precisa de ajuda?
Visite o nosso Centro de Ajuda ou 
contacte os nossos especialistas.

Caso o seu ficheiro não cumpra todas as especificações, iremos 

adaptá-lo manualmente. Poderá verificar e aprovar a prova antes de a 

enviar para a produção.

Exportar para PDF
modo de color

6
Exporte o seu ficheiro e certifique-se de que o modo de cor do documento é CMYK.


