
PER A SER IMPRESOS EN LA IMPREMTA 

Prepareu els arxius – PDF 

Per a preservar l’aparença del vostre document i que aquest es reproduïsca d’una manera fidel i exacta, us 
recomanem la utilització del format d’arxiu PDF (Portable Document Format). El PDF és un format tancat 
que evita problemes com la falta de tipografies, imatges, etc., ja que el mateix arxiu, una vegada generat 
conté tots els elements per a imprimir-se amb qualitat. La majoria de programes de disseny i autoedició 
(Quarkxpress, Indesign, Photoshop, etc.) permeten exportar en aquest format amb especificacions 
d’impremta.(PDF x3:2002), això és molt important perquè el format PDF, genera arxius optimitzats per a 
ser distribuïts a través d’internet o xarxes locals, però aquests no són adequats per al ser processats en 
impremtes. Incrusteu les fonts o les tipografies quan genereu el PDF. 

Si ho preferiu, podeu enviar els vostres arxius en els formats següents: Adobe Illustrator, JPEG, PSD 
(Photoshop) i TIFF´. En aquests casos, heu d’incloure les imatges i les tipografies per a evitar errors en el 
processament, fet que impediria la impressió correcta. Si no podeu enviar els arxius en aquests formats o 
simplement desconeixeu el format en què es troba la vostra comanda consulteu amb els nostres tècnics. 

Tots els documents han de tenir 3 mm de sang per cada costat. 
El document ha d’estar a grandària real i incorporar-hi sagnat (+/- 3 mm per costat). És imprescindible 
que tots els documents que siguen enviats a imprimir porten sempre “sagnat”. Cal deixar sagnat amb 
taca de tinta per a evitar “filets blancs” que podrien quedar-hi a causa de la petita desviació que pateixen 
les guillotines quan tallen.  

Imatges en alta resolució i mode de color CMYK. 
Les imatges sempre han d’estar a 300 dpi de resolució (300 punts per polzada), en mode CMYK i en format 
JPG, TIFF o EPS a la grandària real d’impressió. Encara que visualitzem en pantalla un document perfecte 
amb les seues imatges inserides, si aquestes no estan en alta resolució(300 ppp almenys), no donarà el 
resultat òptim en la impressió, i podria aparèixer, fins i tot, pixelat. Si teniu les imatges en format JPEG, no 
les comprimiu en excés, perquè també pateixen una pèrdua de qualitat apreciable. 


