
COMO CRIAR CORRETAMENTE UM FICHEIRO PARA IMPRESSÃO: 

CARTÕES DE VISITA

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 
Os nossos sistemas apenas leem ficheiros em formato PDF à escala 1:1 (não protegidos por palavra-passe).

CORES
Todos 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 convertidas automaticamente por um perfil de separação  
de cores standard. 

RESOLUÇÃO 
A resolução ideal para os ficheiros de impressão é de 250 a 300 dpi.

MARGENS E SANGRIA
Descarregue o template do produto que adquiriu, a sangria estará já corretamente aplicada a 2 mm da margem.
A distância dos textos à linha de corte deve ser de pelo menos 3 mm.
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MARGENS E SANGRIA

margens de sangria: 2 mm

linha de corte

distância dos textos  

à linha de corte: 3 mm

ORIENTAÇÃO DO FORMATO 
A orientação das páginas do pdf deve corresponder à escolha indicada na encomenda (horizontal ou vertical). 
Todas as páginas devem ter a mesma orientação. Uma vez guardado o pdf, preste atenção de não rodar as páginas 
com o acrobat. 
ATENÇÃO: No caso da impressão frente e verso, as folhas são rodadas em torno do seu eixo vertical, como 
por exemplo quando se desfolham as páginas de um livro; tenha isto em conta quando posicionar o texto, 
considerando também a orientação selecionada no orçamento. 
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TEMPLATE
Guarde o pdf em alta qualidade, sem qualquer redução (downsampling) e mantendo os layers separados.

TEMPLATE 
Descarregue sempre do site o template relativo ao produto que adquiriu e utilize-o como base para posicionar 
o seu grafismo: deste modo será mais fácil criar corretamente um ficheiro para impressão. Insira o seu grafismo 
no layer Artwork. Preste atenção de não modificar as dimensões da folha de desenho e insira o seu grafismo. 
Por fim, elimine todas as linhas guia.. 

 

 

COM OVERPRINTING SEM OVERPRINTING

FONTES 
As fontes devem ser incorporadas no pdf ou convertidas para curvas/linhas. A medida mínima dos caracteres 
(abaixo da qual não garantimos a perfeita reprodução na impressão) é de 6 pt.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
As linhas vetoriais devem ser no mínimo de 0,25 pt. Desaconselhamos que posicione molduras e passpartouts 
demasiado perto das margens para evitar imprecisões devido às tolerâncias de corte. 

Por norma, quando se imprimem cores opacas sobrepostas, a cor superior tapa a que fica por baixo. A impressão 
sobreposta (overprinting) permite evitar que tal aconteça e faz com que as tintas se sobreponham (criado um efeito 
de transparência na tinta superior). Para evitar resultados cromáticos imprevistos, verifique que no seu ficheiro não 
existem objectos ou textos em impressão sobreposta (overprinting).

white

Se selecionou o enaltecimento Laminação Dourada ou Laminação Prateada, recomendamos que coloque 
o grafismo específico apenas no layer Finishing, tendo o cuidado de eliminá-lo do layer Artwork.



RESULTADO 
IMPRESSO

GUARDE O PDF

INSIRAO GRAFISMO 
no layer Artwork

DESCARREGUE 
O TEMPLATE

ELIMINE AS 
LINHAS GUIA 

marcas de corte

ATENÇÃO - Cartões de Visita

300 dpiPDF CMYK FOGRA 39 2 mm de sangria


