
 
As seguintes indicações têm como objetivo ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Se ainda tiver 
dúvidas, descarregue o template, consulte no nosso site a secção FAQ, ative a Verificação Profissional de Ficheiros 
ou ligue para o nosso serviço de Assistência. 

FORMATO DO FICHEIRO
Envie o seu ficheiro em formato PDF (não protegido por palavra-passe).

ORIENTAÇÃO DO FORMATO
A orientação do formato do ficheiro deve corresponder à escolha indicada no momento da compilação da 
encomenda (horizontal ou vertical). Isto é importante para definir corretamente a posição de acessórios como 
ranhuras, ilhoses, etc.

CORES
Os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com o perfil de cor Fogra 39. 
As imagens em RGB ou com cores PANTONE serão automaticamente convertidas por um perfil de separação de 
cores standard. 
A mesma cor pode surgir de forma ligeiramente diferente de acordo com o suporte de impressão. Tal deve-se à 
composição física do material: por exemplo, os tecidos naturais absorvem muito mais tinta do que os sintéticos.

RESOLUÇÃO 
A resolução ideal dos ficheiros para impressão é de 100 a 150 dpi.

SANGRIA E ÁREA SEGURA
Descarregue o template do produto que adquiriu, a sangria, de 0,1 cm por lado, já estará corretamente definida. 
A distância dos textos à linha de corte deve ser de pelo menos 0,5 cm. No caso em que sejam inseridos ilhós
a distância dos textos da linha de corte deve ser 5 cm. 

ATENÇÃO - Bandeiras e tecidos sintéticos

100-150 ppi 0,1 cm de sangriaPDF CMYK FOGRA 39 marcas

GUARDE 
O PDF

INSIRA O 
SEU GRAFISMO

ELIMINE TODAS 
 AS LINHAS GUIA



DIVISÃO EM PAINÉIS
Não está prevista a divisão em painéis neste tipo de produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O tamanho mínimo de linha imprimível é de 0,5 pt. Este produto só é impresso em um lado. 
A cobertura dos tecidos sintéticos varia com base na gramagem e na trama do material escolhido.
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Colocação
Fita de silicone costurada ao longo do perímetro da peça que serve para a colocação do têxtil 
em molduras de alumínio. Com este tipo de soluções de armações, o tecido é apresentado de 
forma limpa e perfeitamente esticada.

. 
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ARTE FINAL

Exemplo:  

dimensões da lona selecionada no orçamento 50x100 cm  envie um ficheiro de dimensões 50,2x100,2 cm

sangria: 
0,1 cm para cada lado

área de 
segurança:  
a 0,5 cm a partir 
da linha de corte

linha de corte


