
Ordem das páginas2
Por favor, envie o seu desenho em 2 PDFs:

1. Capa (direita), contra capa (esquerda) e lombada (centro) como uma só folha.
   - Recomendamos-lhe que utilize os nossos modelos do Indesign. A largura da lombada vem

  determinado por dois factores: o número de páginas e o tipo de papel interior.

Este deve ser o tamanho do seu ficheiro.
Dobra (+20 mm): Sempre preencher esta área 
com imagens/cor de fundo até à borda.

Tamanho da capa: O tamanho que encomendar  
x2 + a largura da lombada.

Lombada:  (ver quadro para largura correcta).

Contracapa:  
É aqui que a capa é embrulhada. Não tem de  
o enviar, pois não será impresso.

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

Configure o seu ficheiro1
Para garantir que o seu design tenha um aspecto nítido, recomendamos uma resolução de 300 dpi.. 
O tamanho do documento pode ser definido de acordo com o formato escolhido. Nossos modelos
 também podem ser utilizados.

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.

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.

4 mm

3 mm

Seu desenho pronto para impressão



Lombada (mm)

6.76 24 - 72 24 - 50 24 - 50

11.25 74 - 146 52 - 100 52 - 100

15.75 148 - 200 102 - 150 102 - 150

20.24 152 - 200 152 - 200

Nº de páginas
135 gr estuco

Nº de páginas
170 gr estuco

Nº de páginas
200 gr laminado

2. Páginas interiores em ordem natural (uma por página)

- No produto final, haverá 1 página extra em branco antes e depois das suas páginas

   internas. Estas páginas em branco serão adicionadas automaticamente, pelo que não 

   é necessário fornecê-las ou tê-las em conta ao contar o número total de páginas. 

 - Favor notar que a primeira página deste documento será impressa no lado direito

  do produto final.

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.

Seu desenho pronto para impressão



Antes de exportar4
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de exportar
o seu ficheiro: 

- As cores podem variar dependendo do tipo de papel,
  uma vez que o material escolhido pode afectar

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

- Verificar se não há itens definidos para sobreimpressão. 
- Verificar o número de páginas.

Exportar para PDF5
Exporte o seu ficheiro e certifique-se de que o modo de cor do documento é CMYK.

Margem de segurança3
Recomendamos uma margem de segurança extra de 8 mm no lado da lombada de cada página 

interior para que o seu desenho não seja afectado.

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.

Seu desenho pronto para impressão

o desenho.


