
Formato do arquivo: 185 x 85cm.

Formato do arquivo: 185 x 85cm.

Fechamento dos arquivos para busdoor sem bandeira

Fechamento dos arquivos para busdoor com bandeira

Escala de Cores: CMYK ou PANTONE 

                                 (com referência das cores);

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO
Busdoor

Escala de Cores: CMYK ou PANTONE (com referência das cores);

Sangria: 5cm para cada lado dentro da arte, ocupando o espaço 175 x 75cm quando texto. 

(No caso de bandeira reservar o espaço de 55x35cm no canto superior direito)

55cm

185cm

Busdoor com bandeira medindo 185 x 85 cm

*Bandeira é o local onde fica o número da linha do Ônibus. Em artes para ônibus com bandeira,

a área de bandeira deve estar livre de informações ou imagens importantes para corte do adesivo.

3
5
cm

8
5
cm

185cm

8
5
cm

Sangria: 5cm para cada lado dentro da arte, 

ocupando o espaço 175 x 75cm quando texto. 



MÁSCARAS BUSDOOR MICRO ÔNIBUS
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No Micro ônibus a sangria é de 8cm para dentro da arte para 
que não haja risco de corte de informação ou imagem do layout.

No Micro Ônibus a sangria é de 8cm para dentro da arte para que não haja
risco de corte de informação ou imagem do layout, neste caso de micro ônibus
com bandeira, a parte livre para bandeira deve medir 60cm x 40cm.
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Micro ônibus sem bandeira

Micro ônibus com bandeira



• A terminologia adotada pela MaelyOOH é sempre Largura (L) x Altura (A).

• Nome do cliente

• Peça

• Formato/Tamanho

• O tamanho do arquivo deve vir, preferencialmente, em CM (centímetros).

Ex.: Coca - Cola_Busdoor_185x85cm

O material para backbus, exigido pela MaelyOOH, é o adesivo 3M Scotchal Plus, branco

leitoso, de espessura 0,10 (com cola a base de água), pois o mesmo diminui as avarias nas

retiradas dos adesivos dos ônibus.

Obs: Adesivos produzidos por outras empresas, só serão aceitos nas mesmas especificações acima.

Antes de finalizar o arquivo é necessário primeiro escolher as linhas, pois existem máscaras

específicas para cada carroceria. Após a escolha das linhas, a Maely é responsável pelo envio

 da máscara correspondente a carroceria para que seja montado o layout.

Especificações para legenda dos arquivos

Observação

Material
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