
Check list para fechamento de arquivo de imagem ou PDF se seu rip não aceitá-lo.
Indicamos abrí-los diretamente no Photoshop.

CTRL + ALT + C

CTRL + ALT + i - Ajustar tamanho da imagem e resolução  Selecionar RGB ou CMYK

CTRL + M

Arquivo --> Salvar como - JPG ou TIF compactação LZW

a:) Abrí-lo no photoshop e checar visualmente e através dos 3 primeiros passos acima.
se a imagem esta adequada de resolução, cor, informação, enquadramento e escrita.

b:) Materiais grandes, indicamos aumentar no comprimento cerca de 1% ou somente
expandir o fundo, a maioria dos máquinas encurtam  a impressão por conta do step e
peso dos materias.

c:) Salvá-lo com nome que descreva oque será impresso ex. 2-lonas-foscas-2mx1m.jpg
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Corel Draw

 Cheque se as fontes não distorceram na abertura
se sim, solicite  arquivos convertidos em curvas.

 Visualize em aramado.

Facilite a vida do impressor e evite erros. Con�ra medidas, resolução e padrão de cor.
Use tabela da página 3 para resolução e tamanho.
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72 dpi150 dpi300 dpi600 dpi

Medidas acima
de 1m x 1,50m

Banners, faixas,
fachadas, painéis

Adesivos
30cm x 10cm
ao redor

Adesivos
10cm x 5cm

Adesivos
5cm x 5cm
2cm x 2cm

Quadro simplificado para exportação de arquivo

Adesivos, etiquetas
de lona

Rótulos, etiquetasEtiquetas com letras
muito pequenas

60 dpi 40 dpi 25 dpi

Medidas acima
de 6m2 a 15m2

Medidas acima
de 16m2 a 30m2

Medidas acima
de 31m2 até
50m2

Fachadas, lonas de
prédio - empenas

Empenas, mega 
outdoor

Antes de exportar veri�que a tabela



Sugestão de ordem de serviço:

Cliente:
Contato:
Endereço:
Endereço de entrega:
Telfone:                                               Telefone celular / Whatsapp:

Material:                            Medida:         Qtde.    V. unitário:          Valor total:     

 Valor total:     

Máq.

 Instalação:
 Escada grande       Escada pequena       Andaime     Munk                          Furadeira               Fita/Cola

 Espátula.Estilete    Aces. p. Limpeza       Máscara       Arrebite/Arruela     Parafuso/bucha    

  

Outros:

 Forma de pagamento:

 Boleto         Cheque      Dinheiro      Carteira         Permuta      Cartão

 Parcelado     Datas:

  

 Prazo de entrega:

Imagens reduzidas ou as coloque na parte traseira da Ordem de Serviço.


