Manual da Marca

Orientações sobre uso da logomarca SCHNEIDER

1. APLICAÇÃO PRIMÁRIA COM RETÍCULA DE PRETO (SOMBREAMENTO):

2. APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS (VERMELHO E PRETO):

3. PADRÃO DE CORES:
A composição de cores padrão da
marca SCHNEIDER deverá seguir as
indicações ao lado para os três
sistemas cromáticos básicos.

4. FAMÍLIA DE FONTES:
A tipologia utilizada no nome
SCHNEIDER foi especialmente
desenhada para este fim, sendo uma
modificação da tipologia Swis721 Black
Extended Bt. A palavra MOTOBOMBAS
deriva de outra modificação da fonte
Swis721 HvBt Itálico, ganhando mais
peso.

5. USOS SOBRE FUNDO VERMELHO:
Quando aplicada sobre um fundo de cor vermelha, um contorno de cor branca deverá
ser aplicado à marca, isolando-a do fundo e mantendo a unidade dos elementos.

Em casos especiais a marca poderá ser reproduzida na cor preta sobre fundo preto,
utilizando contorno branco.

6. REDUÇÕES:
Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a
margem de redução máxima, equivalente a 20mm de base.

Orientações sobre uso da logomarca FRANKLIN ELECTRIC

1. FORMATO HORIZONTAL:
Formatos válidos da logomarca Franklin:

2. PADRÃO DE CORES
O padrão oficial de cores da logomarca
Franklin é o PMS 286 (Pantone Matching
Color System), que corresponde à cor azul,
e preto 100%, que corresponde ao preto
das letras.

A composição da cor azul padrão da marca
FRANKLIN deverá seguir as indicações abaixo
para os três sistemas cromáticos básicos:

Preto e branco:

3. USOS SOBRE FUNDOS COLORIDOS:
Quando aplicado sobre fundos de cor escura, a marca Franklin deve ser branca.

4. REDUÇÕES:
Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a
margem de redução máxima, equivalente a 32mm de base.

Orientações sobre uso das logomarcas SCHNEIDER e FRANKLIN ELECTRIC juntas
É preferível utilizar apenas uma logomarca, porém quando for necessário utilizar as duas
logomarcas juntas, deve-se seguir as seguintes orientações:
•

Quando utilizadas uma ao lado da outra, a marca SCHNEIDER fica à esquerda e a marca
FRANKLIN fica à direita.

•

Quando utilizadas uma sobre a outra, a marca SCHNEIDER fica acima e a marca
FRANKLIN fica abaixo.

O tamanho da marca FRANKLIN deve ser um pouco maior que marca SCHNEIDER, pois esta
última possui corpo maior. Desta forma, ambas aparecem de forma equilibrada.

