GABARITO

Faça o download do gabarito. Usaremos o gabarito do Cartão de Visita 4x0 neste
exemplo. Ao abrir o arquivo no seu CorelDRAW®, observe que existem linhas guia para
auxiliar no posicionamento da arte e objetos (formas) que devem ser excluídos para dar
lugar a arte. Essas formas estão informando os limites de cada área, assim como as
linhas guia também. Foram usadas as cores: Azul, Vermelha e Verde, para facilitar a
visualização dos limites.

AZUL - Formato com sangria
O fundo do layout deve respeitar este alinhamento para que seja feito um refile com
perfeição sem falhas.

VERMELHA - Formato Final (Corte)
Esta linha marca onde será o corte final do produto.
Obs.: Poderá haver variações no corte, portanto evite utilizar bordas no layout.

VERDE - Margem de Segurança
Esta é a margem para que os textos e objetos permaneçam em uma linha segura e
uniforme no layout.

LARANJA – Indicação de Vinco ou Dobra (Quando houver)
Indica a presença de um vinco ou dobra na arte, para evitar que elementos da arte
fiquem erradamente sobre esse vinco ou dobra. Recomenda-se deixar um espaço mínimo
de 2mm de distância dos vincos/dobras para os textos e imagens que não possam ser
vincadas/dobradas.

OLIVA – Indicação da Área de Cola (Quando houver)
Indica o limite da área de cola, nos itens como blocos e similares, este limite deve ser
respeitado, pois qualquer objeto que ultrapassar este limite terá sua visibilidade
comprometida.
Obs.: Estas margens devem ser respeitadas categoricamente. Caso o arquivo não esteja
nestes padrões de limites, o mesmo poderá ser recusado e o pedido reiniciado somente
após o envio de novo arquivo.
Os gabaritos estão dispostos em frente e verso (4x1 ou 4x4) na sua grande maioria,
para materiais com apenas frente (4x0) que apresentarem verso, desconsidere a
página, área ou artboard referente do verso.
Os materiais com frente e verso que tenham algum detalhe (como canto arredondado,
furo, dobra, etc) deverão ter atenção maior quanto a seu verso.

