
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.

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.

150 dpi resolution

Configure o seu ficheiro1
Para garantir que o seu desenho seja o mais nítido e claro possível, recomendamos uma resolução 
de 150 dpi para cada desenho. Por favor, use os nossos modelos para se certificar de que o seu 
desenho se ajusta correctamente ao layout.

Make your artwork print-ready

overprint

most common print mistakes

Antes de exportar3
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de exportar o seu ficheiro: 
 

 

 - 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.

Margem de segurança extra2
Para uma faixa de roll-up, utilizamos diferentes margens de segurança por lado. A parte superior, a 

esquerda e a direita requerem 10 mm. Na parte inferior, são necessários 150 mm. Esta área será 

maioritariamente coberta pelo suporte de faixas de enrolar e não será visível. 

Note que esta área é uma adição ao seu tamanho seleccionado, o que significa que um modelo de 

banner de 85 x 200 cm é de 85 x 215 cm devido à área extra de 150 mm na parte inferior. 

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.

Exportar para PDF
modo de color

4
Exporte o seu ficheiro e certifique-se de que o modo de cor do documento é CMYK.


