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• Observar tamanho  indicado no orçamento.

• Todos os materiais devem conter marcas de corte para que se possa identi�car o tamanho �nal, 
uma vez que nosso sistema reconhece tais marcas e faz o corte de acordo com as mesmas.

• Imagens compostas em escala de cor CMYK. Trabalhos com cores especiais, utilizar escala 
PANTONE, com o respectivo PANTONE indicado no arquivo.

• As imagens devem conter no mínimo 300dpi de resolução.

• Sempre enviar arquivo com sangra(estouro de imagem) de +- 4mm para fora do corte.

• Evitar textos próximos a área de corte e não deixar ‘’textos’’ nas 4 cores(isso di�culta o registro 
deixando uma má aparência no impresso).

• Quando do uso de lentes, sombras, efeitos, imagens com fundo transparente e recortes, deve-se 
achatar este fundo em CMYK, para que não se percam os detalhes.

• Se arquivo aberto (CorelDraw, Photoshop, Illustrator...) transformar fontes em curvas.
• Se arquivo �nalizado em PDF as fontes devem ser embutidas e/ou curvas.

• Arquivo sempre deve estar centralizado na página e com as marcas de corte citadas acima.

• No caso de livros, revistas, catálogos e informativos, enviar arquivo em página individual e na 
respectiva sequência(1,2,3,4...).

• Indicação no arquivo de vinco(dobra), corte especial(faca), verniz localizado ou hot stamping 
(máscara em vetor  preto 100%).

• Arquivo em RGB - o sistema da grá�ca ‘‘converte ’’ automaticamente para CMYK, porém sempre 
haverá diferença de tonalidades nas cores.

• Con�rmar via e-mail o trabalho a ser impresso, juntamente com o orçamento e arquivo(link) para a 
confecção do pedido e encaminhamento do material à produção. Quando possível enviar jpg de 
baixa resolução para a conferência.

A melhor maneira de se enviar arquivos para impressão e garantir a �delidade é pdf, desde 
que sigam as dicas citadas acima.
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Fechamento
pequenas dicas 



Fechamento
marcas de corte e sangria 

Para evitar problemas no corte, pedimos que todos os materiais venham com as devidas marcas.

Ex. abaixo.

maneira errada maneira correta

Sangria e Margem de Segurança  

Após impressão o material irá para corte. Assim, pedimos de todo material venha sangrado  e 

com uma margem de segurança entre o conteúdo e o corte �nal, em média 4mm.

“Sangrar” signi�ca fazer a arte ultrapassar o limite do formato �nal.



MARGEM DE SEGURANÇA 4mm
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m SEU CONTEÚDO NÃO FICARÁ 
PRÓXIMO AO CORTE FINAL, DANDO

UM MELHOR ACABAMENTO.

SEU CONTEÚDO

SEU CONTEÚDO

Marcas de Corte

Corte �nal

Limite de espaço para conteúdo (texto e informações)

Espaço já sangrado
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verniz localizado
Acabamento

O Verniz Localizado é um acabamento de grande qualidade nos materiais.

Para que dê o efeito desejado, é necessário que sejas seguidos alguns procedimentos.

Arte Original, frente.

Área desejada da aplicação(máscara).

Toda máscara de verniz, deverá serImportante: 

100% de preto.

Arte Original, Verso

Assim como na máscara da frente Importante: 

o verso , deverá ser em100% de preto.

A máscara de verniz
deverá estar na mesma
posição da arte, uma vez
que inserida sobre a arte
ela se encaixe.
O verniz não deverá
ser sangrado no corte, 
assim evitará verniz 
rachado.

Rua Almirante Tamandaré, 1924 . Bairro Sayonara 
Telefone (49) 3525-1237 . CEP 89670-000 . Catanduvas . SC 
www.graficablumen.com.br  .  blumen@graficablumen.com.br
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hot stamping
Acabamento

A aplicação de Hot Stamping é feita com sistema térmico aquecido de 70ºC a 150ºC, dependendo 

do tipo de material. A máquina que faz essa aplicação é uma corte e vinco adaptada, assim pode 

haver uma pequena variação no encaixe. Sua aplicação é feita com clichê de zinco e sempre que 

aquecido dilata. Em 20cm, sua dilatação é de 0,3mm a 1mm. O Hot Stamping não é uma tinta e sim 

uma película, desta forma cobrirá qualquer tinta. Veja os exemplos.

Arte com o Hot Stamping Dourado.

Máscará de Hot Stamping. Arquivo para aplicação.

Se houver sombra na arte, deixe ela 

na impressão. Veja o exemplo acima.

 

Sombra

Nunca deixe seu arquivo vazado. 

O Hot vai cobrir a impressão.
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wire-o | aspiral
Acabamento

Nos materiais que for utilizado o acabamento wire-o e/ou aspiral deve-se ter cautela quanto a 

margem de furação, no caso de calendários e agendas. Veja os exemplos abaixo: 

Recomenda-se deixar 1,5cm de margem para

prender o wire-o ou aspiral.

Caso não seja respeitada a margem de 1,5cm

os furos �carão em cima do conteúdo.

No caso de agendas e

cadernos, é necessário 

também uma margem para

furação. Recomenda-se deixar 

1,5cm de margem, páginas

ímpares lado esquerdo

e pares lado direito.

1.5cm

1.5cm
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paginação
Acabamento

Lembramos que em materiais com grampo a cavalo as páginas sempre devem ser

múltiplos de 4, exemplo: 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 páginas, ou mais.

01 02 03 04
Forma Individual - Correto

01 02 03 04
Forma Casada - Errado 

Os arquivos com mais de uma página deverão vir em forma individual, cada página separada.

Não recomendamos enviar de forma casada, uma vez que nosso sistema de imposição 

reconhece arquivos individuais. 
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preto calçado
Acabamento

Em fundos com grande área de impressão em preto, sugerimos que esse preto esteja com uma 

porcentagem das demais cores (CMY) e 100% de preto (K), veja exemplos:

100% de preto Preto calçado

Esta sacola é um exemplo de material que necessita de preto 

calçado. Assim o fundo �cará bem escuro e livre das indesejáveis

pintas ou manchas na impressão. 

*Neste caso recomendamos uma proteção sobre a impressão:

Ex. verniz sobre impressão, UV e/ou laminação.

ISSO NÃO SE APLICA A TEXTOS, MAS SIM A FUNDOS “CHAPADOS”.

C:100

M:100Y:100

C: 40%
M: 30%
Y: 20%
K: 100%

C: 40%

M: 30%

Y: 20%

K: 100%

Esse é um texto com
o preto nas 4 cores.

Já este é um texto 
com apenas 100%
de preto.
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gerenciamento de cor
Fechamento

Para que possamos manter um padrão de cores, é necessário que o per�l do cliente seja o mesmo da

Grá�ca Blumen. De acordo com as normas de padrão de impressão ISO-12647, pedimos que

con�gurem seus softwares de acordo com as imagens abaixo. 

PhotoShop
Vá até a Aba 

Editar - Con�guração de Cores

No campo CMYK, 

ISO Coated V2

CorelDraw
Vá até a Aba 

Ferramentas - Gerenciamento de Cores

Con�gurações Padrão

No campo CMYK, 

ISO Coated V2
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gerenciamento de cor
Fechamento

Para que mantenhamos um padrão de cores, é necessário que o per�l do cliente seja o mesmo da

Grá�ca Blumen. De acordo com as normas de padrão de impressão ISO-12647, pedimos que

con�gurem seus softwares de acordo com as imagens abaixo. 

Illustrator
Vá até a Aba 

Editar - Atribuir Per�l 

Edit / Assign Pro�le

No campo Per�l / Pro�le

Marque a Opção ISO Coated V2
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adobe photoshop
Fechamento pdf 

Na Aba Saída
Faça as alterações segundo a imagem acima

Conversão de Cores: Converter em Destino

Destino: ISO Coated V2

Diretriz de Inclusão de Per�l: Não Incluir Per�l

Pronto, 

Arquivo > Salvar Como
De�na um nome para seu arquivo
Escolha a opção PDF do Photoshop
Selecione as opções:
Camadas
Per�l ICC: Fogra 39
Clique em Salvar

Na Aba Geral, selecione PDF/X-1a:2001
Salve sua prede�nição como: Fechamento Blumen

Compatibilidade: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Opções: Apenas marcar a opção:
Preservar recursos de Edição do Photoshop

Agora, na Aba Compactação
Faça as alterações segundo a imagem ao lado

Opções: Não reduzir a Resolução

Compactação: JPEG

Qualidade da Imagem: Máxima

sua prede�nição de PDF, no PhotoShop, 
está pronta para ser utlilizada. 
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corel draw
Fechamento pdf 

Arquivo > Publicar em PDF

De�na um nome para seu arquivo

Escolha a prede�nição de PDF PDF/X1a

Depois abra a janela con�gurações

Na aba Geral

Em Prede�nição de PDF

Clique em + e nomeie como Fechamento Blumen

no campo Compatibilidade

de�na: Acrobat 5.0

Na aba COR

Marque a opção

Usar con�gurações de cor do documento

Em Saída de Cores: Nativo

Ja em Outros controles de cor,

marque as opções 

Preservar impressões sobrepostas do documento

Sempre imprimir sobreposição em preto

Na aba Objetos

Tipo de compactação: ZIP

Marcar as opções

Compactar texto e linha artística

Exportar todo o texto como curvas

Agora, em arquivos EPS

PostScript
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corel draw
Fechamento  pdf

Na aba Pré-impressão

Marque a opção:

Limite de sangramento, deixando 5mm

Selecione a opção: 

Marcas de Corte

Clique em OK

Agora, é só salvar seu PDF

Pronto, sua prede�nição de PDF, no CorelDRAW
está pronta para ser utlilizada. 




