
EXEMPLO

ATENÇÃO

Aconselhamos o uso de têxtil.
Caso seja usado lona ou outro material, 
a funcionalidade do produto poderá ser 

comprometida.

 2X  paredes (frente e trás) 2x Laterais 

1x Topo

Produção com
acabamento em silicone

ÁREA DE IMPRESSÃO  TOTAL  309,4x232,4 cm

ÁREA VISÍVEL TOTAL 305x228 cm

BLEED 1 cm

RECOMENDAÇÕES  
> Use imagens com 125/150 dpi’s ao tamanho real
> Converta todos os textos em curvas

> coloque textos e imagens apenas na área visível  
NOTA: Imagens de fundo deverão ocupar a totalidade
da área de impressão + bleeds

ÁREA DE IMPRESSÃO  TOTAL 34,9x232,4 cm

ÁREA VISÍVEL TOTAL 30,5x228 cm

BLEED 1 cm

Linha de costura
Linha de guia para a costura e para unir à manga.
(Área visível:305,5x30,4 cm)

Área crítica  de conteúdos
Mantenha todos os elementos críticos nesta área
de forma a evitar cortes d urante a produção.

(Área crítica: 299 x24 cm)
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INFO
Aconselhamos que a medida do Silicone
seja 12 mm.

ATENÇÃO

Aconselhamos o uso de têxtil.
Caso seja usado lona ou outro
material, a funcionalidade do 

produto poderá ser compromentida

Área crítica de conteúdos
Mantenha todos os elementos críticos nesta área 
de forma a evitar cortes durante a produção.

(Área crítica: 299x222 cm)

Linha de costura
Linha de guia para a costura e para unir à manga.

(Área visível: 307,4x230,4 cm)

Área crítica de conteúdos
Mantenha todos os elementos críticos nesta área 
de forma a evitar cortes durante a produção.

(Área crítica: 26,5x224 cm)

Linha de costura
Linha de guia para a costura e para unir à manga.

(Área visível: 32,9x230,4 cm)

ÁREA DE IMPRESSÃO  TOTAL 307,4x32,4 cm

ÁREA VISÍVEL TOTAL 303x28 cm

BLEED 1 cm

Área crítica de conteúdos
Mantenha todos os elementos críticos nesta área 
de forma a evitar cortes durante a produção.

(Área crítica: 299x24 cm)

Linha de costura
Linha de guia para a costura e para unir à manga.

(Área visível: 305,5x30,4 cm)



 2X  paredes (frente e trás) 2x Laterais 

1x Topo

COLOQUE O SEU GRÁFICO AQUI
Preencher toda a área do tecido.

ATENÇÃO às áreas não visíveis
(representadas a cinzento)

Escala 1:1
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