
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. 

Centro de ayuda
contacta

Material2
Lembre-se que os materiais translúcidos e absorventes utilizados para este produto podem 

afectar algumas cores, tornando-as mais leves. Isto é especialmente verdade para o preto. Se o 

seu desenho incluir preto, recomendamos que utilize um preto profundo (50% ciano, 40% 

magenta, 40% amarelo, 100% preto).

PMS3
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. 

Antes de exportar4
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de exportar o seu ficheiro: 
   
 - Todas as fontes, imagens e objectos devem ser incorporados. 
 - Verificar se não há itens definidos para sobreimpressão. 
 - Verificar o número de páginas.

sobreimpresión

errores de impresión habituales

Seu desenho pronto para impressão

¿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. 

Centro de ayuda
contacta

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.

Configure o seu ficheiro1
Para garantir que o seu design tenha um aspecto nítido, recomendamos uma resolução de 150 dpi. 
O tamanho do documento pode ser definido de acordo com o formato escolhido. Nossos modelos 
também podem ser utilizados.

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.
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mm
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Seu desenho pronto para impressão

Exportar para PDF
modo de color

5
Exporte o seu ficheiro e certifique-se de que o modo de cor do documento é CMYK.


