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INSTRUÇÕES LONAS > PVC FRONLIT 

A seguinte informação tem o objetivo de auxiliar a criação dos ficheiros de impressão da forma correta. Se, uma 
vez lidas as instruções, continuar a ter dúvidas, pode consultar nosso FAQ em www.clickprinting.pt ou solicitar a 
Revisão do ficheiro na página de definições do pedido.

FORMATO DO FICHEIRO
Seu ficheiro final pode ser enviado em um dos seguintes formatos:

Selecione a opção PDF/X-3:2002 
como formato do PDF ao exportar 
o documento final.

Os JPGs de alta resolução são 
aptos para a impressão digital 
em grande formato.

O tamanho da imagem não 
poderá superar os 300Mb.

*Para os ficheiros enviados em PDF, recomendamos que envie em anexo o JPG da imagem final em baixa resolução, assim
poderemos comprovar a localização exata das camadas do documento.

ORIENTAÇÃO DO FORMATO
A orientação do formato deverá ser igual à opção selecionada na
 definição do pedido. Lembre-se de introduzir primeiro a largura 
(base) do  documento e, em seguida, a altura do mesmo. Isso é 
importante para determinar  a disposição correta dos acessórios 
como ilhós, reforços, bainhas...

MODELO
Durante o processo de seleção do tamanho do documento, nosso sistema irá criar automaticamente um 
modelo no formato PDF com as medidas previamente definidas mais 2mm de margem de sangramento em 
cada borda do mesmo. Recomendamos que transfira este modelo para seu ambiente de trabalho, insira nele a 
imagem da sua arte, elimine todas as guias, menos as de cor verde, e guarde-o em formato PDF; a levar em 
consideração as indicações do artigo anterior. Lembre-se que todos os elementos situados depois da linha de 
corte (de cor vermelha), não aparecerão na peça final (área de corte).
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 formatos
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RESOLUÇÃO E ESCALA DO FICHEIRO
Para a impressão de peças de até 3m de comprimento, a considerar a parte mais longa, a resolução ideal de um 
documento está entre 100-150ppp (pixels/polegadas) em uma escala 1:1 (tamanho real) da imagem final a ser 
impressa. Para desenhos superiores a 3m uma resolução de 100ppp é suficiente para se conseguir um bom 
resultado.

Lembre-se que uma resolução pobre pode ocasionar acabamentos de baixa qualidade, como textos ou imagens 

desfocadas. A seguir, fornecemos algumas informações de referência que pode ser útil na hora de realizar sua imagem. 

Relação entre a resolução de saída do documento e a nitidez da imagem

Resolução de saída do ficheiro (ppp) 60 72 144

O pixel não se distingue a (cm) 112 94 47

Relação entre o tamanho da peça e a visão completa da mesma 

Tamanho da peça (cm) 48x72 70x105 100x150

Distância de observação* 70 100 145

*  A distância indicada, em cm, é aquela onde se permite ver a cópia inteira dentro 
de um ângulo de visão de um olho estático (sem mover os olhos), que é de 55º.

Se o ficheiro tem um lado superior a 5m, recomendamos que trabalhe com a escala 1:10 e uma resolução de 1000ppp.

COR E PERFIL ICC
A arte final deve ser enviada no modelo de cor CMYK. Um erro comum é enviar os ficheiros em RGB, um modelo de 
cor que serve para ecrãs, mas não para impressão. O modelo de cor dos seus documentos pode ser modificado 
através dos seguintes caminhos, a depender do programa utilizado:

• Adobe Illustrator: : Ficheiro > Modo de cor do documento > Cores CMYK
• Adobe Indesign: Editar > Espaço de fusão de transparência > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagem > Modo > Cores CMYK

Para garantir a reprodução ideal das cores* da sua imagem, é necessário atribuir o perfil de cor adequado aos seus 
documentos. ClikPrinting utiliza o Perfil de cor Coated FOGRA39 (ISSO 12647-2:2004). Pode atribuir este perfil de 
cores aos seus documentos através do seguinte caminho:

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Editar > Atribuir perfil

Os ficheiros criados com o perfil RGB ou com CORES DA ESCALA PANTONE, serão convertidos, por 
defeito, com o perfil de separação FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

*Devido aos processos físico-químicos que ocorrem nos processos de impressão, as tintas reagem de formas diferentes a depender do  
suporte utilizado para impressão. É preciso ter em consideração que, por exemplo, alguns materiais absorvem mais tinta que outros. Por 
este motivo, e apesar de contar com equipamentos de impressão de última tecnologia, infelizmente não podemos garantir a 
reprodução exata das cores mostradas no ecrã. Os desvios de cor  gerados por esta razão não poderão ser motivos de reclamação.  
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CRIAÇÃO CORRETA DO PRETO
Em algumas ocasiões, a cor preta requer uma atenção especial. Para conseguir um preto enriquecido utilize os 
seguintes valores: C:65 M:35 Y:35 K:100. Esses valores são ideais para elementos gráficos. Para textos, no entanto, 
recomendamos que se utilize o preto 100K (CO MO YO K100).

• A aparência do preto pode ser definida no Adobe
Ilustrator & Adobe Indesign através do seguinte
caminho: Editar > Preferências > Aparência do Preto

• No Photoshop, os valores de cor podem ser verificados
ao colocar o ponteiro na janela de Informações
(para visualiza-la: Janela > Informação)

TIPOGRAFIA
Para garantir a reprodução correta das famílias tipográficas utilizadas na sua 
imagem, recomendamos que converta todos os textos em vetores. Desta 
forma, os contornos dos textos convertidos passam a ser linhas compostas 
fixadas dentro do documento, assim se evita a possibilidade de que a fonte 
possa sofrer qualquer tipo de alteração.

Os textos podem ser convertidos em contornos através dos seguintes caminhos, a depender do programa utilizado:

• Adobe Illustrator & Adobe InDesign: Com o texto selecionado: Texto > Criar contornos
• Adobe Photoshop: Selecione a parte onde esteja o texto, em seguida pressione o botão direito do rato e clique

na opção criar vetor de trabalho.

Lembre-se de realizar este passo somente quando tiver certeza de que seu texto não irá sofrer nenhuma 
alteração, já que, ao converter o texto em linhas, o mesmo deixará de ser editável.  

IMPRESSÃO SOBREPOSTA / RESERVA
A impressão sobreposta consiste na sobreposição de duas cores diferentes dentro de uma mesma zona, a dar 
como resultado a geração de uma terceira cor, resultado da mistura das duas cores anteriores. O fenómeno 
oposto se chama Reserva (não confundir com reserva de branco), e nele, a cor superior cria uma cobertura e por 
isso, sua impressão se realiza sobre uma superfície “limpa” (em branco) adaptada aos contornos da sua forma.

Verifique a denifinição de Sobreposição dos seus documentos através dos seguintes caminhos, a depender do 
programa utilizado:

• Adobe Illustrator: Janela > Atributos
• Adobe Indesign: Janela > Saída > Atributos

Verifique se estão desativadas as opções ImprSobre. preenchimento & ImprSobre. vetor

Exemplo do preto 100K Exemplo do preto enriquecido

Sobreposição ativada

Sem sobreposição (reserva)
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TRANSPARÊNCIA
Se seu documento possui efeitos de transparência (como objetos com sombreado suave ou esfumados), 
recomendamos que rasterize toda a ilustração e opte, nesses casos, por enviar a arte final no formato TIFF. Assim, 
reduzimos a possibilidade de erros relacionados com outros processos de tratamento de transparências como nos 
documentos acoplados. Embora o acoplado divida a ilustração transparente em zonas baseadas em vetores e áreas 
rasterizadas, não podemos garantir um efeito de “costura” (provavelmente não desejado) onde coincidam 
rasterizados e vetores.

• É possível exportar já com o formato TIFF diretamente do Adobe Illustrator e Adobe Photoshop: Ficheiro >
Exportar > Selecionar formato TIFF

SANGRAMENTO
Sempre que na sua arte houver imagens em contato com os limites físicos do suporte impresso (imagens a 
sangrar), a arte final precisa ter um excesso de imagem além da linha de corte, denominado sangramento.

Graças ao sangramento, podemos garantir que a sua arte terá um acabamento perfeito. Caso contrário, a margem 
de tolerância das máquinas de corte digital pode produzir margens brancas em algumas das bordas da sua 
imagem. 
A margem do sangramento deverá ser de 2mm ao longo do perímetro do documento para qualquer produto, 
salvo para os suportes rígidos impressos dos dois lados, onde o sangramento será de 10mm ao longo de todo o 
perímetro.  
Por exemplo, se você deseja imprimir uma peça de 100x150cm, o tamanho do seu documento será de 
100.4x150.4cm (uma vez adicionados os 2mm ao longo de todo o perímetro).  

Se essa mesma peça vai ser impressa sobre um suporte rígido dos dois lados, o tamanho final do documento será de 
102x152cm. 
Por defeito, todos os nossos modelos geram uma margem de 2mm ao longo do perímetro total do documento. 

Ao selecionar a opção Revisão de ficheiro no painel de definição, nossa equipa técnica estará responsável por 
garantir que seu documento possua as medidas corretas.
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MARGEM DE SEGURANÇA
Para a elaboração de qualquer peça gráfica é importante deixar uma margem de segurança por duas razões 
fundamentais: Do ponto de vista técnico, embora as máquinas de corte digitais sejam altamente confiáveis, 
evitamos a possibilidade de cortar um texto ou um elemento gráfico relevante; por outro lado, do ponto de vista 
compositivo, sempre é adequado deixar um pouco de “ar” para que sua imagem respire e facilite a comunicação 
visual com o espectador.

A margem de segurança, ou zona de tranquilidade, está diretamente relacionada com o tamanho da peça, de tal 
modo que quanto maior o tamanho da sua imagem, mais extensa deverá ser esta margem.

Como regra geral, a área de segurança do conteúdo será de +/- 30mm

Caso sua peça conta com reforço perimetral, deve-se adicionar uma área de segurança de no mínimo 50mm ao 
longo de todo o perímetro.

No caso de bainha, adicionar uma margem de segurança de 50mm + 100mm nas zonas superior e inferior da sua 
imagem, correnpondentes ao tamanho da bolsa (para mais info, ver Acabamento de materiais > Lonas > Bainha).

TIPOS DE CORTE
Dispomos de dois tipos de cortes para lonas, a depender de suas necessidades, se pode escolher entre:

• Sem recortar (bobina): Neste caso, o cliente recebe a parte da bobina referente à sua imagem, incluindo os
brancos perimetrais, una vez que não se realiza nenhum tipo de manipulação nas bordas da peça.

• Quadrado: Com este tipo de corte, receberá a peca final ajustada às medidas selecionadas na definição de
produtos.

Imagem final Os elementos da 
imagem respeitam 
a área de segurança

Elementos 
relevantes à imagem 
invadem o espaço de 
segurança

Tipos de Corte
disponíveis 
para LONAS

QuadradoSem recortar (Bobina)
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PAINÉIS
A largura máxima de impressão das nossas bobinas de materiais têxteis (lonas e sintéticos) é de 5 m, portanto, se 
a menor medida do seu trabalho for superior a esta medida será necessário anexar novas peças, como painéis. 
Em todos os casos, os painéis serão feitos em vertical e sempre com aviso prévio.

REFORÇO DO PERÍMETRO
Colocação do quadro perimetral que aumenta a resistência da peça ante possíveis danos de agentes exteriores 
(vento, chuvas fortes, etc...).

10
 m

15 m

A  Painéis de peça vertical B  Painéis de peça horizontal

10 m

15
 m

5 m
15

 m
5 m

10
 m

5 m 5 m 5 m

Centímetros de sobreposição Centímetros de sobreposição

Quadro de reforço do perímetro
Fixação por termosoldadura 
de alta frequência

Reforço do perímetro no 
verso da lona
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ILHOSES
Existem quatro tipos de ilhoses que podem ser escolhidos em função das necessidades da sua imagem: em PVC  
termoselado, policarbonato transparente, metálico circular e metálico ovalado. Independente do modelo 
escolhido, recomendamos que coloque as ilhoses ao longo do comprimento da peça e separadas de 50 em 50 cm 
(opção por defeito nas denifições de produtos).

BAINHA
Para se executar uma bainha, é realizada uma dobra numa das partes da arte, que se aderem por termosoldadura 
no verso deixando um orifício através da qual se introduzirá um tubo ou contrapeso.

Termosoldadura
(não afeta sensivelmente 
a arte)

Área não visível (10 cm)
Preencher com uma 
cor à sua escolha

Preencher a zona de reforço 
com uma cor à sua escolha 
para evitar dobras em branco

Marcas de
termosoldadura

Dobre a área 
não visível 

Diâmetro máximo
do tubo 4 cm

PROCESSO DE PRODUÇÃO DA PREPARAÇÃO DA BAINHA

Transfira o modelo para 
seu ambiente de trabalho

Insira sua arte Elimine as linhas 
de referência.

Guarde o ficheiro em um 
destes três formatos

50 cm

50 cm
2,5 cm

6 m

15 mm

40 mm

27 mm

40 mm

15 mm

27 mm

COLOCACIÓN DE OJALES TIPOS DE OJALES

Termoselado Metálico
circular

Metálico 
ovalado

Policarbonato
transparente

12 mm

25 mm

4 
m
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VELCRO
Este acabamento consiste em uma fita de velcro fêmea costurada no verso do comprimento da peça, o que 
permite uma colocação fácil e rápida da arte em Lonas tipo Frontlit, têxteis, displays pop-ups tipo photocall, 
suportes rígidos (paredes em stands, expositores…).

Dispomos de duas medidas de largura para a fita de velcro: 2,5cm e 5cm.

Escolher o acabamento de velcro não implica na provisão do velcro macho. A fita de velcro macho pode ser adquirida na 
seção de acessórios.

Fita de velcro fêmea

Fita de velcro
fêmea costurada 
no verso do 
perímetro da lona

 
 

Fita de velcro 
macho
a aderir ao suporte 
de exposição

Velcro fêmea Velcro macho

Estrutura vertical
de fixação
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