
Configure o seu ficheiro1
Pode definir o tamanho do documento de acordo com o formato escolhido. Também pode utilizar 

os nossos modelos. O seu desenho deve ser criado como um desenho vectorial. Se não tiver um 

desenho vectorial, iremos convertê-lo se a qualidade for suficientemente boa.

Adapte o seu desenho2

Se optar por cores PMS, estas devem pertencer à biblioteca de cores sólidas 

Pantone. Caso o seu ficheiro não contenha cores PMS, faremos uma conversão, 

que pode resultar num ligeiro desvio de cor em alguns desenhos.

PANTONE (PMS)

LASER / GRAVAÇÃO / GRAVAÇÃO EM RELEVO / ESTAMPAGEM
Estas técnicas de impressão não utilizam tinta, o que significa que o seu 

desenho pode ser criado em qualquer cor sólida, desde que seja em formato 

DIGITAL 

Se optar pela impressão digital, certifique-se de que o perfil a cores é CMYK. Branco 

não pode ser impresso. 

DIGITAL PANTONES LÁSER & OUTROS

CMYK

12 pt

PMS até 4

12 pt

0,5 mm 0,25 mm0,5 mm

- 

6 pt

Cor

Sombras

Degradados

Tamanho min. fonte

Tamanho min. objetos

Transparencia

Tu diseño listo para imprimir

¿Necesitas ayuda?
Visita nuestro Centro de Ayuda 
o contacta con nuestros expertos. 

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especificaciones, 

nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la 

prueba de impresión antes de enviarlo a producción. 

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.



Exporta a PDF4
Exporte o seu ficheiro em formato PDF.

Antes de exportar3
 

 

 - Verifique se o seu documento contém o número correcto de páginas. 

 - Todas as fontes e objectos devem ser incorporados. 

 - Verificar se não há itens definidos para sobreimpressão.

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

Tu diseño listo para imprimir

¿Necesitas ayuda?
Visita nuestro Centro de Ayuda 
o contacta con nuestros expertos. 

En caso de que tu archivo no cumpla con todas la especificaciones, 

nosotros lo adaptaremos manualmente. Podrás verificar y aprobar la 

prueba de impresión antes de enviarlo a producción. 

Seu desenho pronto para impressãoSeu 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.


