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

1 Conﬁgure o seu ﬁcheiro
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.

5 mm

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

Tamanho personalizado
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.
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Corte de contorno
Se quiser que o seu produto seja cortado numa forma
personalizada, terá de adicioná-lo como uma forma
vectorial em cima do seu desenho. Certiﬁque-se de que
a largura do traço é de 1 pt, a cor é spot colour 100%
magenta e chamada “cutcontour”. Se quiser que o
ajustemos por si, envie a forma personalizada numa
página separada, na posição desejada.

Será necessário adicionar sangria para desenhos com
forma personalizada, o que signiﬁca que o seu desenho
deve passar pelo menos 5 mm para além da linha de
corte do contorno.
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Material
OPACO / BRANCO

Seu desenho será impresso sobre um material adesivo branco. Portanto, as partes do seu desenho
que não forem impressas serão brancas.
TRANSPARENTE

Seu desenho será impresso num material adesivo transparente. Portanto, o seu desenho será
translúcida e semi-transparente. As áreas brancas do seu desenho serão transparentes.
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Antes de exportar
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.
sobreimpresión
- Veriﬁcar o número de páginas.
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Exportar para PDF

errores de impresión habituales

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