
INFORMAÇÕES SOBRE COMO CRIAR UM FICHEIRO CORRECTO

As instruções seguintes pretendem ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão adequado. Caso ainda esteja com dúvidas,
descarregue o template,ou entre em contacto pelo formulário no nosso website do Produto. 

1. Formato do ficheiro:
Os nossos sistemas apenas processam ficheiros no formato PDF numa escala 1:1 – sem protecção por palavra-passe.

2. Orientação do formato:
A orientação do formato do ficheiro deverá corresponder à escolha efectuada no momento da encomenda – vertical ou horizontal.
Todas as páginas deverão ter a mesma orientação. Não podem ser criados documentos PDF com páginas  rodadas. Para uma
impressão de frente/verso, a folha é virada à volta do seu eixo vertical como, por exemplo, quando se vira as páginas de um livro.
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3. As fontes:
Os tipos de letra deverão ser incorporados no ficheiro PDF ou convertidos em curvas/traçados. O tamanho mínimo do 
caractere é de 6 pt, abaixo do qual não podemos garantir impressões com uma qualidade perfeita. As linhas vectoriais 
deverão ser de, pelo menos, 0,25 pt.

4. Margens e áreas de corte:
Os cartões de visita necessitam de 2 mm de área de corte a toda a volta.
Os formatos superiores a 9 x 5 (flyers, folhetos, brochuras, etc.) necessitam de 1 mm de área de corte a toda a volta.
A distância entre os textos e a margem de corte deverá ser de 3 mm.

5. Resolução:
A melhor resolução do ficheiro para impressão de pequenos formatos é de entre 200 e 300 dpi.

6. Cores:
Todos os ficheiros deverão ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo e preto), e possivelmente com
atribuição do perfil de cor Fogra 27. As imagens recebidas em RGB ou em cor Pantone serão convertidas num perfil
de separação standard.
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Exemplos de áreas de corte:

Exemplo 1 – Cartões de visita formato 9 x 5 cm
Tamanho do ficheiro a enviar: 9,4 x 5,4 cm
Tamanho do produto acabado: 9 x 5 cm

Exemplo 2 – Brochura com uma dobra central, em formato aberto 29,7 x 21 cm (A4 horizontal)
Tamanho do ficheiro a enviar: 29,9 x 21,2 cm
Tamanho do produto acabado e dobrado 14,8 x 21 cm


