
Tipo de arquivo: Aberto Fechado PDF

Nome(s) do(s) arquivo(s):

Cliente: Data:

InDesign PhotoShop QuarkXpress

Programa: FreeHand PageMaker CorelDraw Illustrator

Compactação: winzip ARJ StuffIt (sit) hqxLha RAR

Tipo de Mídia: Disquete Zip CD-R CD-RW

Formato

Número de Cores:

Lineatura (lpi):

Layout: Natural Reduzido

Nome agência:

Telefone:

Positivo Negativo

offset

Observações:

O disquete (ou outra mídia) deverá estar
etiquetado com o nome da sua empresa,
com o nome do arquivo e fontes.

Você deverá manter cópia de
segurança de todos os arquivos.

Todas as fontes utilizadas deverão estar
em anexo.

As medidas do documento devem
estar extamente no tamanho final
do trabalho (1x1).

Só use cores pantone (Spot) se
realmente quiser que imprima
cores especiais.

Anexar uma impressão (laser/jato de tinta)
do arquivo final ou enviar arquivo Jpeg
atualizado.

e-mail:

Camada: p/ serigrafiaF F

Fontes: TrueType Adobe Type 1 Convertido em curvas

Fotolito

O não cumprimento destas condições poderá atrasar ou impedir a execução do seu trabalho.

É de suma importância a execução de provas de cor dos fotolitos gerados em nossa empresa.

Não nos responsabilizamos pelo resultado do material impresso em gráfica, sem prova.

Versão: PC MacintoshPlataforma: Linux

Arte-finalista:

Fotoligraf Fotolito e Sinalização (55)3222-5314

DVD Pen
Drive

Ordem de Serviço



Tipo de arquivo: Aberto Fechado PDF

Nome(s) do(s) arquivo(s):

Cliente: Data:

InDesign PhotoShop QuarkXpress

Programa: FreeHand PageMaker CorelDraw Illustrator

Compactação: winzip ARJ StuffIt (sit) hqxLha RAR

Tipo de Mídia: Disquete Zip CD-R CD-RW

Layout: Natural Reduzido

Nome agência:

Telefone:

Observações:

O disquete (ou outra mídia) deverá estar
etiquetado com o nome da sua empresa,
com o nome do arquivo e fontes.

Você deverá manter cópia de
segurança de todos os arquivos.

Todas as fontes utilizadas deverão estar
em anexo.

As medidas do documento devem
estar extamente no tamanho final
do trabalho (1x1).

Anexar uma impressão (laser/jato de tinta) do arquivo final ou enviar arquivo imagem

JPEG via e-mail ou site .(fotolito@fotoligraf.com.br) (www.fotoligraf.com.br)

e-mail:

Fontes: TrueType Adobe Type 1 Convertido em curvas

Sinalização

O não cumprimento destas condições poderá atrasar ou impedir a execução do seu trabalho.

Versão: PC MacintoshPlataforma: Linux

Arte-finalista:

Fotoligraf Fotolito e Sinalização (55)3222-5314

DVD

Ordem de Serviço

Mídia: Lona Lona BackLight Adesivo Papel Papel Photo

Laminado: Frente Frente e Verso

Verniz: Sim Não Refilado(corte): Sim Não

Formato (cm) : Quantidade:

Acabamento :(baguete + corda) Branco PretoNão

Ilhos: Sim Não

Pen
Drive



Tipo de arquivo: Aberto Fechado PDF

Nome(s) do(s) arquivo(s):

Cliente: Data:

InDesign PhotoShop QuarkXpress

Programa: FreeHand PageMaker CorelDraw Illustrator

Compactação: winzip ARJ StuffIt (sit) hqxLha RAR

Tipo de Mídia: Disquete Zip CD-R CD-RW

Formato

Número de Cores:

Lineatura (lpi):

Layout: Natural Reduzido

Nome agência:

Telefone:

Observações:

O disquete (ou outra mídia) deverá estar
etiquetado com o nome da sua empresa,
com o nome do arquivo e fontes.

Você deverá manter cópia de
segurança de todos os arquivos.

Todas as fontes utilizadas deverão estar
em anexo.

As medidas do documento devem
estar extamente no tamanho final
do trabalho (1x1).

Só use cores pantone (Spot) se
realmente quiser que imprima
cores especiais.

Anexar uma impressão (laser/jato de tinta)
do arquivo final.

e-mail:

Fontes: TrueType Adobe Type 1 Convertido em curvas

Chapa

O não cumprimento destas condições poderá atrasar ou impedir a execução do seu trabalho.

É de suma importância a execução de provas de cor dos fotolitos gerados em nossa empresa.

Não nos responsabilizamos pelo resultado do material impresso em gráfica, sem prova.

Versão: PC MacintoshPlataforma: Linux

Arte-finalista:

Fotoligraf Fotolito e Sinalização (55)3222-5314

DVD Pen
Drive

Ordem de Serviço

Pinça:

Imposição: Sim Não


