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O planejamento é fundamental para a harmonia e equilíbrio do ambiente, uma boa circulação e segurança. Nosso objetivo é trazer todo este 
conforto através de móveis planejados para cada ambiente, dando conforto visual e ergonômico para os usuários.

O ícone surge da forma quadrada, por ser a forma da peça de madeira que é o material base da execução dos nossos projetos. Encontramos nas 
metades do quadrado os 3 pontos de fuga para representar projeto, equilíbrio e harmonização. A metade superior do quadrado alcanças um 
formato de seta para cima, representando o crescimento e a positividade.

A TIPOGRAFIA

O ÍCONE

BEHATRICE - uma tipogra�a robusta, que permite boa leitura até 
mesmo com a sua redução. Com personalidade em seus cortes na 
diagonal.

BLAIR MD TC TT - reta e objetiva, utilizada toda em caixa alta, o 
que também traz boa leitura em toda escala.

C0  M100   Y100  k0              R237  G50  B55  

C20  M100   Y100  k20         R169  G50  B53  

AS CORES
Respeitar a escala CMYK para  impressos e RGB para internet ou 
vídeos.



PROPORÇÃOE ÁREA DE PROTEÇÃO REDUÇÃO MÁXIMA
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APLICAÇÕES PERMITIDAS

Logotipo principal de ser aplicado sempre em formato único, tendo algumas variações que devem respeitar as devidas 
proporções.

A redução mínima depende somente de uma boa leitura do nome e assinatura.

O ícone pode ser aplicado separado, assim como a tipogra�a.
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MONOCROMIA COM FUNDO PRETO OU BRANCO



MONOCROMIA COM FUNDO DA COR DA MARCA - VERMELHO
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Armários  .  Home  .  Banheiro  .  Cozinha  .  Sala  .  Outros

Etiqueta em Resina

scotchplanejados
scotch.planejados@gmail.com
62 99977-7486
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