
INSTRUÇÕES SOBRE COMO CRIAR UM FICHEIRO CORRECTO PARA CARTAZES
As instruções seguintes pretendem ajudá-lo a criar um �cheiro de impressão adequado. Caso ainda 
esteja com dúvidas, descarregue o modelo, visite a secção Perguntas Frequentes do nosso website, 
active a Veri�cação do Ficheiro com um grá�co ou contacte o nosso Serviço de Apoio.

FORMATO DO F ICHEIRO
Os nossos sistemas apenas processam �cheiros no formato PDF e JPG.

ORIENTAÇÃO DO FORMATO
A orientação do formato do �cheiro deverá corresponder à escolha efectuada no momento da encomenda – vertical 
ou horizontal. Isto é importante para posicionar correctamente os accessorios, como bainha, ilhós, etc...

DISPOSIÇÃO EM PAINÉIS
Cada material possui o seu próprio tamanho máximo de impressão numa peça única. Se a sua impressão exceder 
este tamanho, iremos proceder à disposição em painéis separados. Aquando da encomenda, e para os materiais 
que o exijam, o nosso sistema irá informar quando não for possível fornecer o produto numa peça única.

CORES
A mesma cor pode aparecer ligeiramente diferente, dependendo do suporte de impressão.
Todos os �cheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto) e possivelmente com o 
per�l de cor Fogra 39. As imagens que forem enviadas em RGB ou com cores PANTONE serão convertidas 
automaticamente para um per�l de separação standard.

R ESOLUÇÃO para �cheiros em JPG
A melhor resolução do �cheiro para impressão de grandes formatos é de entre 100 e 150 dpi numa escala 1:1.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O tamanho mínimo de stroke para impressão é de 0,5 pt.

MARGENS E ÁREA DE CORTE
Os cartazes requerem um �cheiro PDF numa escala 1:1 e +1 mm de área de corte em cada lado. 
A distância entre os textos e a margem de corte deverá ser de 3 mm.
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