PLACA DE ESQUINA

FICHA TÉCNICA

Clique no formato desejado para baixar o arquivo de produção em PDF
FORMATO

ÁREA VISÍVEL (Base x Altura)

ARTE FINALIZADA (Base x Altura)

Placa de Esquina Retangular 0,90 x 0,60 m
(Canoas)

0,90 x 0,60 m

0,90 x 0,60 m

Por favor, em caso de dúvidas, contate nosso departamento de arte (51 3275-2700)

Fechamento de arquivo

Orientações de Produção

Extensão do arquivo: PDF, EPS, AI ou PSD
Imagens: PSD ou Tiff (escala CMYK)
Resolução: 300 DPI
Tamanho: 1/10 do tamanho final
Plataforma: PC

PLACA RETANGULAR
Material: Chapa de fórmica (dupla face) de 6 mm adesivada
Acabamento: Sem acabamento
Em caso de aplique: Limite superior – 15 cm | Limite para
cada lateral – 10 cm

O arquivo deve ser acompanhado de uma printer com a
marcação de cores em PANTONE® e com as fontes
convertidas em curvas.

Prazo de entrega: 5 dias úteis antes do início da exibição

Materiais entregues fora das especificações acima serão
devolvidos.

PLACA DE ESQUINA

FICHA TÉCNICA

Clique no formato desejado para baixar o arquivo de produção em PDF
FORMATO

ÁREA VISÍVEL (Base x Altura)

ARTE FINALIZADA (Base x Altura)

Placa de Esquina Retangular 0,60 x 0,50 m
(São Leopoldo)

0,60 x 0,50 m

0,60 x 0,50 m

Por favor, em caso de dúvidas, contate nosso departamento de arte (51 3275-2700)

Fechamento de arquivo

Orientações de Produção

Extensão do arquivo: PDF, EPS, AI ou PSD
Imagens: PSD ou Tiff (escala CMYK)
Resolução: 300 DPI
Tamanho: 1/10 do tamanho final
Plataforma: PC

PLACA RETANGULAR
Material: Chapa de fórmica (dupla face) de 6 mm adesivada
Acabamento: Sem acabamento
Em caso de aplique: Limite superior – 15 cm | Limite para
cada lateral – 10 cm

O arquivo deve ser acompanhado de uma printer com a
marcação de cores em PANTONE® e com as fontes
convertidas em curvas.

Prazo de entrega: 5 dias úteis antes do início da exibição

Materiais entregues fora das especificações acima serão
devolvidos.

