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RÉGUA PARA CARTAS
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Meça suas cartas pela régua bidimensional ao lado
para descobrir o tamanho exato do Sleeve Redbox que
você precisa adquirir.
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Lembre-se que as medidas referem-se às medidas das
cartas e não a medida dos sleeves, que é confeccionado em média, 0.5mm maior que a carta para permitir o
perfeito encaixe do sleeve.
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Recomendamos sempre que você leve suas cartas até
sua loja de preferência na hora de comprar seus
Sleeves Redbox. Caso isso não seja possível, verifique
com o lojista se é possível realizar trocas. Lembre-se
que o lojista somente tem obrigação de realizar trocas
em caso de defeitos no seu produto.

2
0

1

2

3

4

5

63,5 x 88mm

59 x 92mm

56 x 87mm
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41 x 63mm
44 x 68mm
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Caso não esteja satisfeito com seu Sleeve Redbox,
entre em contato com o SAJ da Redbox e deixe-nos
saber e ajudá-lo a resolver a causa da sua insatisfação.
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ENTENDENDO O PADRÃO REDBOX DE SLEEVES
Todos os jogos lançados pela Redbox possuem um
padrão indicando qual o tamanho de sleeve a ser
comprado, a quantidade de pacotes necessária e a
quantidade de cartas que aquele jogo possui.
Estas informações estarão demonstradas de uma
maneira simples e didática, visando acabar com a
confusão na hora de proteger o seu jogo, além de

facilitar e melhorar o atendimento dos lojistas de sua
preferência.
Um outro ganho desta padronização é o de simplificar
a busca de sleeves caso você opte por adquirir estas
proteções de outras empresas.
Veja abaixo como o padrão virá demonstrado nas
embalagens dos nossos jogos.

Identificação da cor do
pacote do Sleeve Redbox.
Quantidade de pacotes de cada
Sleeve Redbox a ser adquirida.

2 63,5 x 88mm
Tamanho das cartas que
estão contidas no jogo.

190
Quantidade de cada tamanho
de carta contida no jogo.

