
Guia de Procedimentos para Fechamento de Arquivo

Para um melhor desempenho e eficiência no fechamento
de arquivos elaboramos este guia de facil compreensão
visando simplificar os parâmetros usados pela grafica
Coradine na execussão dos trabalhos

Como Proceder na Produção de arquivos Digitais para impressão

Para um impresso de qualidade existem algumas normas no desenvolvimento
dos arquivos. Devemos observar algumas questões, pois cada tipo de acabamento 
tem sua característica à ser observada.

- Desenvolver trabalhos sempre usando a escala CMYK, pois o sistema
  faz a conversão de RGB para o perfil CMYK da Coradine, onde o range
  de cores é bem menor podendo haver perdas e modificações de cores.

- Quando houver cores especiais usar a escala PANTONE Solid Coated.

- Usar Perfil de cor CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2.
  *Nossos Equipamentos são calibrados com padrão ISO12647-7.

- Usar imagens com resolução mínimo de 200 dpi.

- Textos em Preto NÃO devem estar nas 4 cores.

- Usar sempre uma margem de segurança evitando que elementos
  fiquem próximo de linha de refile.

- Arquivos que possuem imagens, lentes, transparências, recortes, efeitos complexos, 
  deve-se fazer uma fusão desses elementos convertendo-os para CMYK 300 dpi.

- Sempre mandar arquivos com Sangria de 2mm para impressos simples
   e 5mm para revistas e catálogos, marcas de corte e dobra (quando houver)

- Arquivos de faca, verniz e hotsamping mandar em paginas separadas do arquivo à ser impresso
  * Verniz e hotstamping devem ser composto apenas de preto 100%

- Em áreas com grande cobertura de preto, calçar o mesmo em: C:30 - M:30 - Y:30 - K:100

- Mandar sempre arquivos fechados em PDF, utilizando PDF/X 1-a

- No caso de catálogos, revistas e informativos sempre enviar paginas individuais 
  em sequência no mesmo arquivo.
  



ER
RA

DO

CO
RR

ET
O

Marcas de Corte

Preto Calçado

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

C: 30
M: 30
Y: 30
K:100



Sangria para Capa Dura

Tamnho da arte Sangria (de 20mm) Tamnho da pagina do PDF

Sangria

Tamnho da arte Sangria (de 2 a 5mm) Tamnho da pagina do PDF



Sangria e margem para cadernos espiral e Wire-o

Tamnho da arte Sangria (de 2 a 5mm) Tamnho da pagina do PDF

Margem de 15mm para Furo

15mm


