
COMO CRIAR CORRETAMENTE UM FICHEIRO PARA IMPRESSÃO - SUPORTES RÍGIDOS
As seguintes indicações irão ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Para mais 
informações pode consultar no nosso site a secção FAQ, ativar a Verificação Profissional,  

ou ligar para o nosso serviço de Assistência. 

FORMATO DO FICHEIRO
Envie o seu ficheiro em formato PDF à escala 1:1 (não protegido por palavra-passe).

ORIENTAÇÃO DO FORMATO
A orientação das páginas do pdf deve corresponder à escolha indicada na encomenda (horizontal ou vertical).  
Isto é importante para definir corretamente a posição de acessórios como ranhuras, ilhós, etc.

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

CORES
Os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com um 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 e à cor de base do material.

MARGENS E SANGRIA
Descarregue o template do produto que adquiriu, a sangria já estará corretamente colocada.  
Para os suportes rígidos é preciso 1 mm de sangria para cada lado. A distância dos textos à linha de corte  
deve ser de pelo menos 3 mm.

sangria: 1 mm para cada lado

linha de corte

área segura: insira aqui textos e grafismos 
importantes

 

 

DIVISÃO EM PAINÉIS
Se o seu trabalho for maior do que a dimensão máxima de impressão - que varia consoante cada material -  
este será dividido em painéis. Na compilação do orçamento será advertido para esta eventualidade. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O tamanho mínimo de linha imprimível é de 0,5 pt. 
No caso de ser em  transparente, envie-nos o ficheiro no normal sentido de leitura, será invertido em  
espelho na impressão.
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PAINÉIS BIFACIAIS 
Para painéis bifaciais são necessários 5 mm de sangria para cada lado.  
Descarregue o template da página de orçamento, a sangria já estará corretamente aplicada.
A distância dos textos deverá ser de pelo menos  5mm da linha de corte.

Desaconselhamos que posicione molduras e passpartouts demasiado perto das margens para evitar  
imprecisões devidas às tolerâncias de corte. 

frente 

frente

verso

verso 

Para painéis bifaciais recortadas é suficiente criar a linha para o cortante apenas na primeira página do PDF, 
designando-a sempre de CutContour. 

frente frenteverso verso

linha de corte 
CutContour 
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CORTANTE
Se escolheu a opção “Cortante” siga estes passos para criar corretamente a linha de corte.

•  Na palete Layers crie um novo layer designado CutContour.
•  Na palete Amostras de cor crie um novo mostruário de cor designando-o CutContour ;  
selecione Tinta direta como Tipo de cor e atribua-lhe os percentuais CMYK 0, 100, 0, 0 (apenas magenta).
•  No layer CutContour crie um traçado vetorial correspondente à linha de corte do seu painel e atribua-lhe   
 uma cor de linha correpondente ao mostruário de cor CutContour que acabou de criar. 
•  Guarde o pdf mantendo os layers separados

Amostras CutContour

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

modo de cor: CMYK

tipo de cor: Tinta Direta (Spot Colour)

designar: CutContour (não cutcontour, nem CUTCONTOUR)

Cor de linha CutContour

Guardar o pdf
mantendo os layers 
separados

Layer CutContour

Layers



Não crie linhas CutContour demasiado complexas; o corte poderá resultar impreciso e irregular. 

O traçado CutContour deve ser constituído por uma única linha fechada. 
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ATENÇÃO - Cortante e impressão 

GUARDE O PDF
COM LAYERS 

CRIE A LINHA
DE CORTE “CutContour ”

RESULTADO 
IMPRESSO

DESCARREGUE
O TEMPLATE

INSIRA O
SEU GRAFISMO ELIMINE TODAS

AS LINHAS GUIA


