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Futuras instalações da Alezzia | Palmetal

A beleza, o requinte e o prestígio são algumas das características mais nobres que o aço 
inox apresenta. E é exatamente com foco nessas qualidades que a Alezzia | Palmetal 
exerce sua arte de transformá-lo em produtos de alto padrão.

Com a missão de proporcionar às pessoas conforto e satisfação através dos seus 
móveis, e de desenvolver o Brasil através da educação das crianças, a empresa preza 
por valores como a ética, a criatividade, a ousadia, o positivismo, o entusiasmo e a 
persistência. Tudo para manter  sempre em busca da superação de expectativas e da 
evolução constante. 

No portfólio de produtos entregues ao mercado, se destacam o carro plataforma 
Palmetal, a linha de lavatórios industriais Palmetal com 59 modelos disponíveis, a 
moderna caixa para painel elétrico Palmetal, além da extensa variedade de produtos 
com design diferenciado e moderno para a decoração residencial da Alezzia. Entre estes 
estão belas estantes, mesas, cadeiras, lavabos e muito mais.

A ESSÊNCIA DA PALMETAL
Significância da marca



A MARCA PALMETAL
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Logotipo principal Palmetal

Proporções e elementos
O logotipo é composto por um signo azul em forma de caixa com curvas sinuosas e um 
conjunto tipográfico branco e cinza. As proporções da caixa azul obedecem o número 
áureo ou a proporção de Fibonacci - 1:1,6. O texto - "móveis em aço inox" - 
complementa o conjunto do signo e é parte integrante do logotipo. Este não deve ser 
alterado.

Dimensão para uso em impressos
Para uso comum em material impresso, em formatos até A3, a dimensão recomendada 
é de 30mm (no caso do A5) ou 40mm (nos casos de A4 e A3, igualmente). Acima deste 
formato, para o uso em painéis, banners e faixas, por exemplo, o uso deve ser estudado 
caso a caso, de acordo com a aplicação, sempre respeitando a área de segurança do 
logotipo estabelecida por este manual.

Dimensão para uso em mídia eletrônica
Para uso comum em publicações na internet, tais como em banners e e-mail marketing, 
a dimensão recomendada é de 50 ou 100 pixels, dependendo da largura da peça (100 
pixels recomendado apenas para peças acima de 600 pixels de largura). Para usos 
diferenciados em outros formatos, como no caso de avatares muito pequenos, a versão 
usada deverá ser a de “Redução”, conforme será apresentado mais adiante neste 
documento.

Boxes para informações
A marca jamais deve ser limitada ao uso dentro de um box com outline, porém, este 
mesmo recurso pode ser aplicado de outras formas para a diagramação de materiais de 
comunicação. Neste caso, o padrão é utilizar um canto arredondado de 0,6 ponto para 
quadrados e retângulos pequenos e de 1,2 ponto para boxes maiores do que 5 cm de 
largura. Em todos os casos, o stroke (contorno) a ser utilizado é fino e discreto, com 
apenas 0,25 pt ou 0,5 pt para boxes maiores do que 5 cm de largura.

1

3

1,6



PROPORÇÕES E DIMENSÕES
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Demonstrativo da área de proteção
do logotipo.

Área de proteção da marca
A unidade de referência para o cálculo da área de proteção da 
marca, para aplicação em interações com outras marcas ou em 
posicionamento em relação a margens, é a letra “P” da palavra 
“PALMETAL”. 

Há que se observar com cuidado e bom senso a utilização das versões de redução e 
versão ícone para aplicação em composições gráficas. Em aplicações muito 
pequenas, a leitura das palavras “móveis em aço inox” pode ficar comprometida.

40 mm
VERSÃO ORIGINAL

20 mm
VERSÃO REDUÇÃO

8 mm
VERSÃO ÍCONE

150 pixels
VERSÃO ORIGINAL WEB

75 pixels
VERSÃO REDUÇÃO WEB

20 pixels
VERSÃO ÍCONE WEB



PALETA DE CORES
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Cores Web em Sistema Hexadecimal
# 007AC3

Cores Web em RGB
R 0    G 100    B 170

AZUL PALMETAL
C 100    M 42    Y 0    K 0

PALETA PRINCIPAL
Cores Centrais

PALETA AUXILIAR
Cores Secundárias

COLORIMETRIA
Contagens de cor - Sempre finalizadas em 0, 2 ou 5
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COLORIMETRIA
Contagens de cor

AZUL 50%
C 50    M 20    Y 0    K 0

AZUL 30%
C 30    M 15    Y 0    K 0

CINZA 60%
C 0    M 0    Y 0    K 60

CINZA PALMETAL 30%
C 0    M 0    Y 0    K 30

CINZA 15%
C 0    M 0    Y 0    K 15

PALMETAL NAVY BLUE
C 100    M 85    Y 25    K 15

PALMETAL ACINZENTADO
C 45   M 15    Y 20    K 0

PALMETAL PÊSSEGO
C 5    M 25    Y 35    K 5

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# 7BADDD

Cores Web em RGB
R 120    G 170    B 220

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# ADC8E8

Cores Web em RGB
R 170    G 200    B 230

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# 808284

Cores Web em RGB
R 130    G 130    B 130

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# AAAAAA

Cores Web em RGB
R 170    G 170   B 170

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# DCDCDC

Cores Web em RGB
R 220    G 220   B 220

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# 1B3C73

Cores Web em RGB
R 25    G 60   B 115

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# 8DB8C3

Cores Web em RGB
R 140    G 185   B 195

Cores Web em Sistema Hexadecimal
# E1B99B

Cores Web em RGB
R 225    G 185   B 155

COMBINAÇÕES
Aplicações de cor em conjunto

1 / 7 8 / 9

1 / 5 3 / 7

1 / 3 2 / 3

1 / Branco

2 / Branco

2 / 88 / 3

3 / 9

1 / 2

1 / 9

1 / 8



PROCESSO PANTONE ®
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PALETA PRINCIPAL
Cores Centrais

PALETA AUXILIAR
Cores Secundárias
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AZUL PALMETAL
PANTONE 300

COLORIMETRIA
Correspondentes PANTONE ao sistema CMYK

COLORIMETRIA
Contagens de cor

AZUL 50%
PANTONE 104-9 C

AZUL 30%
PANTONE 109-3 C

CINZA 60%
PANTONE COOL GRAY 8-C

CINZA PALMETAL 30%
PANTONE COOL GRAY 4-C

CINZA 15%
PANTONE COOL GRAY 1-C

PALMETAL NAVY BLUE
PANTONE P 105-16 C

PALMETAL ACINZENTADO
PANTONE P 126-11 C

PALMETAL PÊSSEGO
PANTONE P 37-3 C

COMBINAÇÕES DE CORES - Observações
Mesmo com as paletas, predominará sempre o fundo branco

É recomendada a parcimônia no uso das cores secundárias. As mesmas devem ser 
aplicadas apenas como auxiliares para destaques simples, categorização, divisão em 
grupos de informações e situações semelhantes. Jamais devem ser combinadas cores 
onde haja dois tons em que um não seja um dos azuis Palmetal. Por exemplo, combinar 
as cores 08 e 09 sozinhas. 

Para uso em chapados, deve-se utilizar somente as cores 02, 03, 05 ou 06. As 
combinações 01 e 02 / 01 e 09 / 01 e 05 / 01 e 08 devem ser evitadas.

Não se deve utilizar efeito “listrado” combinando as diversas cores deste manual para não 
descaracterizar a aplicação da marca. Para a utilização em textos, deve-se priorizar o tom 
05 para uso em impressos e em web e o tom 04 para fontes aplicadas em vídeos. Na 
página onde o logotipo for aplicado, apenas as cores 02, 03, 05 e 06 são permitidas.



SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS POR CORES
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TIPOS DE PRODUTOS POR SEGMENTO COMERCIAL
Cores representativas por grupos de produtos

FARMACEUTICAELÉTRICA ALIMENTOS HOSPITAISHIDRAULICA

PALMETAL NAVY BLUE

A energia carregada do azul 
transmite a segurança e a 
estabilidade necessárias à 
imagem da caixa para painel 
elétrico e dos demais 
produtos que lidam com 
energia e voltagem.

PALMETAL AZUL 50%

Os produtos farmacêuticos do 
portfólio Palmetal entregam o 
que o mercado exige: robustez 
e, ao mesmo tempo, suavi-
dade, através de um design 
eficiente. Este azul demonstra 
esta posição intermediária 
entre a frieza do inox e as 
curvas planejadas com estilo. 
Achamos essas características 
bem adequada a essa indústria 

PALMETAL AZUL 30%

Como o azul é agua, 
escolhemos o azul 30% por ser 
a cor mais clara o que remete a 
água cristalina e levementa 
azulada. O mar é azul vendo do 
espaço.

PALMETAL ACINZENTADO

A escolha deste tom entre o azul 
e o verde para designar os 
produtos da indústria de 
alimentos se deve ao fato de 
alimentos e a cor verde terem 
relação através das verduras e 
do verde da terra, das plantas e 
da sustentabilidade.

PALMETAL PÊSSEGO 

O pêssego foi selecionado para 
trazer humanidade e calor para a 
paleta, que remete ao orgânico,  
e à vida. Os Hospitais estão cada 
vez mais criando um clima suave 
e lúdicos em suas instalações, 
sendo o pessego uma das cores 
usadas nos hospitais pelos 
arquitetos.



UTILIZAÇÃO DO ELEMENTO GRÁFICO DO LOGOTIPO
Exemplos do elemento gráfico do logotipo sendo utilizado como um detalhe para diferenciar produtos e categorias.

USO DO ELEMENTO GRÁFICO
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A Calha Palmetal foi especialmente 
projetada visando segurança e 
facilidade de instalação. Sua 
fabricação sólida permite que 
tráfego pesado de veículos e 
pessoas passem sobre ela sem o 
mínimo dano a sua estrutura.

A ÚNICA CALHA INOX COM DEZ 
ANOS DE GARANTIA DE FÁBRICA.

CALHA DE ESCOAMENTO

Como bullet para itens
Uso auxiliar para listar itens em uma demonstração individual de
produto, tema ou ideia.

Como materia para 
Uso auxiliar para listar itens em uma demonstração individual de
produto, tema ou ideia.



APLICAÇÕES DA MARCA EM CORES

POSITIVO
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POLICROMÁTICO
Versão padrão em cores

Azul Palmetal

Cinza 30%

MONOCROMÁTICO
Versão em tons de cinza

Cinza 60%

Cinza Palmetal 30%

MONOCROMÁTICO
Versão em preto chapado

Preto 100%

Preto 100%

Cinza 60%

Cinza 30%

Branco

Branco

NEGATIVO

MONOCROMÁTICO
Versão em tons de cinza

NEGATIVO

MONOCROMÁTICO
Versão em branco chapado



RELAÇÕES DA MARCA COM FUNDOS COLORIDOS
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FUNDOS CLAROS A MÉDIOS
De acordo com o percentual de cor

FUNDOS MÉDIOS  A ESCUROS
De acordo com o percentual de cor

0%

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METALPAL

METAL

10%

20%

30%

40%

50% METAL

METALMETALPAL

METALMETALPAL

METALMETALPAL

METALMETALPAL

METALPAL

60%

70%

80%

90%

100%



TIPOGRAFIAS
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Swiss 721 Lt Cn BT
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )
1234567890 

Swiss 721 Cn BT Roman
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )
1234567890 

Swiss 721 Cn BT Bold
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )

1234567890 

TEXTUAL
Tipografia de apoio - corpo de texto para impressos

CORES
CMYK  : 0 0 0 60 - PALMETAL 60% 
RGB  : 130 130 130 - PALMETAL 60%

Arial Narrow
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )
1234567890 

TEXTUAL
Tipografia de apoio - 
para uso no Windows

Swiss 721 Cn BT

Futura Extra Black Cn BT
VISUAL
Tipografia do logotipo

FUTURA EXTRA BLACK
CONDENSED BT
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )
1234567890 

Swiss 721 Cn BT Roman
ABCDEFGHIJKLMONPQRSTUVXYWZ
abcdefghijklmonpqrstuvxywz
/ * - + . ! @ # ” $ % ¨ & ( )
1234567890 

Grafia da palavra “PALMETAL”

Grafia das palavras “móveis em 
aço inox”

Para documentos internos a 
fonte padrão deve ser a 
Trebuchet MS que é padrão 
do Windows mais novos, 
sem ser extensamente usada 
como Times New Roman, 
conferindo ao documento 
Palmetal o diferencial 
necessário a nossa imagem. 

Em caso de ausência da 
primeira fonte, a alternativa é 
a Verdana.



FORMAS COMO A MARCA NÃO PODE SER APLICADA
Estas instruções devem ser seguidas à risca 

PROIBIÇÕES
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Não distorcer as proporções, esticando 
para qualquer direção o logotipo.

Não substituir as fontes do logotipo por
quaisquer outras.

Não usar qualquer tipo de efeito sombreado
na área atrás do logotipo.

Não rotacionar o logotipo em qualquer 
direção que não seja a horizontal padrão.

Não alterar sob qualquer hipótese as
cores de qualquer parte do logotipo.

Não adicione outros elementos visuais
ao logotipo.

Não aplicar o logotipo em fundos que
não favoreçam a perfeita visualização.

Não aplicar o logotipo em fundos coloridos
que ofereçam pouco contraste.

Não aplicar o logotipo dentro de um box
com contorno delimitador.



MOOD BOARD
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PAINEL SEMÂNTICO
Mapeamento da essência visual da marca. A Palmetal está presente em setores como hotelaria de alto padrão, grandes hospitais, indústrias 
de ponta e afins. O apuro estético e nossa paixão por Design nos diferenciam, nossos produtos competem por eficiência técnica e beleza.

durabilidade

design

satisfação

qualidade beleza

conforto

ousadia estilo



ESTILO FOTOGRÁFICO
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ESTILO 
CORRETO
Utilização de softwares 
avançados para a simulação 
e ambientação dos produtos
em tecnologia 3D

ESTILO 
INCORRETO
Fotografia sem apuro estético,
sem o tratamento adequado,
não valorizando o brilho do
aço inox ou comprometendo
a visualização perfeita do 
produto

ESTILO 
CORRETO
Ensaios fotográficos para
a demonstração artística
dos atributos do produto



UNIFORMES
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Medida máxima para a aplicação do 
logotipo em uniformes

Medida mínima para a aplicação do 
logotipo em uniformes

270 mm

Proporção

60 mm

Proporção

Logotipo completo em negativo
Para aplicação na parte da frente, sobre o peito, do lado esquerdo, preferencialmente em 
silk screen de boa qualidade. Para aplicação em bordado, o tecido deve ter algodão. 
Para o caso de tecidos mais finos, como os que contém Lycra®, podem enrugar com os 
pontos da costura durante a aplicação.

Logotipo sem símbolo e frase
O logotipo presente na parte traseira dos uniformes deve ser aplicado com no máximo 
270 mm de largura, com altura proporcional.

Exemplos de aplicação

1. Frente
Negativo com mín. de 60 mm

2. Verso
Somente conjunto tipográfico
com máx. de 270 mm

1 2



CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTATO
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DESENVOLVIDO POR:
Setor de Marketing e Design
Palmetal Metalúrgica S.A.
Todos os direitos reservados.

Versão 2015 | 2016 - Novembro de 2014.

EM CASO DE DÚVIDAS OU SUGESTÕES, 
ENTRE EM CONTATO COM:
Setor de Marketing e Design  - Palmetal Metalúrgica
marketing@palmetal.com.br

Rua Rio Apa, 188 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 21250-570
Telefone:  (21) 2481-6453

O logotipo Palmetal e todos os elementos gráficos a ele ligados, 
bem como o conjunto visual proposto por este manual são criação 
intelectual da Palmetal Metalúrgica e, portanto, sua propriedade. 
O uso destes elementos é restrito.

CALHA DE ESCOAMENTO
PALMETAL




