	
  
	
  
	
  
TOTS ELS NOSTRES IMPRIMIBLES ESTAN DISSENYATS PERQUÈ ES PUGUIN IMPRIMIR I TALLAR
TANT A CASA COM, PROFESSIONALMENT, A QUALSEVOL COPISTERIA O IMPREMTA
Com descarrego els imprimibles?
• Imprimibles personalitzats: En un termini màxim de 2 dies hàbils els teus imprimibles
personalitzats estaran disponibles al MEU COMPTE » ELS MEUS IMPRIMIBLES. Descarrega’ls fent
clic en el link de descàrrega.
• Imprimibles en blanc per utilitzar tal qual o omplir a mà: una vegada realitzat la comanda
veus a: EL MEU COMPTE » ELS MEUS IMPRIMIBLES. Descarrega’ls fent clic al link de descàrrega.
Els links de descàrrega expiren transcorreguts 60 dies des de la compra. Si us plau, descarrega
els arxius dins d'aquest període de temps i guarda'ls en un lloc segur.
Com puc imprimir els arxius?
Necessitaràs Adobe Acrobat Reader per obrir els arxius i imprimir-los. És un programari
gratuït estàndard utilitzat a nivell mundial per visualitzar, imprimir i afegir comentaris en
documents PDF. Assegura't d'utilitzar la versió més recent. La trobaràs fent clic aquí.
Pots imprimir els arxius a casa o portar-los a imprimir professionalment. Les impressores
professionals tendeixen a imprimir els colors amb més intensitat que les impressores
domèstiques.
Els arxius estan configurats per imprimir únicament en fulls grandària A4 (21 X 29,7 cms.).
On imprimir?
Pots imprimir els arxius a casa o portar-los a imprimir professionalment. Les impressores
professionals tendeixen a imprimir els colors amb més intensitat que les impressores
domèstiques.
Els arxius estan configurats per imprimir únicament en fulls grandària A4 (21 X 29,7 cms.).
• Impressores a color domèstiques: Si disposes d'una bona impressora a color, aquesta és
l'opció més senzilla. Tot el que necessites fer és pressionar ‘imprimir’ i imprimir els arxius
d'alta resolució tantes vegades com vulguis. Recomanem imprimir en cartolina gruixuda
(mínim 160 gr.) en grandària A4. Per favor, assegura't que la teva impressora està configurada
per imprimir a ‘grandària real’ i no a 'ajustar a una pàgina' perquè les mesures originals de
l'arxiu romanguin intactes. Una vegada imprès, retalla.
• Tendes de subministraments d'oficina: guarda els arxius en una unitat USB i porta’ls a una
tenda de subministraments d'oficina perquè t'imprimeixin els imprimibles. Recomanem
imprimir en cartolina gruixuda (mínim 160 gr.) grandària A4. Una vegada impresos, pots
demanar que et retallin els imprimibles o retallar-los a casa.
Tingues en compte que el color pot variar depenent de la impressora i el tipus de paper
utilitzat.
Tipus de paper
Imprimeix en un paper gruixut blanc. Si utilitzes un paper amb una textura subtil els
imprimibles es veuran de més qualitat. Per a les etiquetes, pots considerar l'ús de paper
d'etiqueta adhesiu.

	
  
	
  
	
  
Tingues en compte el nivell de blancor del paper. Si busques un resultat càlid utilitza un
blanc trencat. Per a un resultat més fred utilitza un blanc pur.
La major part dels nostres imprimibles porten marques de tall perquè es puguin tallar
tant a casa com professionalment, a qualsevol copisteria o impremta. En alguns casos, i
perquè el disseny ocupi tota la pàgina, els imprimibles no porten marques de tall.
Com retallar imprimibles si no porten marques de tall
•

Si hi ha 2 imprimibles per pàgina:
o amb guillotina: tallar en 2 rectangles idèntics, a 148,5 mm de la vora.
o a casa: amb un llapis, traça una línia molt fina que divideixi el DINA4 per la
meitat, en dos rectangles idèntics de 148,5 mm cadascun. Retalla seguint la
línia.

•

Si hi ha 3 imprimibles per pàgina:
o amb guillotina: tallar en 3 rectangles idèntics, a 99 mm i a 198 mm de la
vora.
o amb un llapis, traça una línia molt fina a 99 mm de la vora. Traça una segona
línia a 99 mm de l'anterior o a 198 mm de la vora. Les línies dividiran la fulla
en 3 rectangles idèntics de 99 mm cadascun. Retalla seguint les línies.

Com retallar utilitzant marques de tall
Les marques de tall són les petites línies verticals o horitzontals que s'alineen amb les vores
dels imprimibles i que indiquen als professionals com tallar els imprimibles.
Si vas a tallar els imprimibles a casa, necessitaràs tres coses abans de començar: una taula de
tall, una regla idealment de metall però també pot ser de plàstic o fusta, i un cúter.
Pas 01
Col·loca el full A4 en una taula de tall.
Pas 02
Alinea la regla amb les marques de tall.
Pas 03
Sostingues la regla fermament amb la mà amb la qual no talles. Talla entre les marques de
tall (tallis els extrems del paper perquè puguis seguir veient les altres marques). Si talles fins
a la vora del paper, perdràs la meitat de les marques de tall.
Repeteix fins a haver retallat tots els imprimibles.

