MANUAL DE MARCA
BRAND MANUAL

A EMPRESA
THE COMPANY

Heavy Duty é uma fabricante e importadora de produtos
abrasivos para uso profissional e DIY (Do It Yourself). Com os
melhores equipamentos, fabricando produtos de altíssima
qualidade para atender as necessidades do mercado. Desde a
sua fundação, alguns pilares norteiam o trabalho da equipe
Heavy Duty: excelência no atendimento, alta tecnologia e
crescimento contínuo

(The brand Heavy Duty is a tool brand focused on professionals and
DIY (Do It Yourself) enthusiasts. Focused on technology, it develops
high quality products that fit to the market needs. There's some
pillars that guide the company since it's foundation: excellence of
service, high technology and continuous growth).

TIPOGRAFIA (typography)

A LOGO

SÍMBOLO
(symbol)

THE BRAND
SLOGAN

A logomarca da Heavy Duty é
formada por um logotipo à esquerda,
seguido pelo nome, com um slogan
disposto logo abaixo na área inferior
direita. O logotipo é um hexágono
com as iniciais do nome da marca (H
e D) recortadas em seu corpo.
Assim, a marca consegue destacar
três leis da gestaut: o fechamento,
onde é identificado no símbolo as
inicias de Heavy Duty por meio da
forma geométrica e seu fundo

vazado. A lei da segregação,
utilizando de cores em contraste
para evidenciar a marca. E a
unificação, que apresenta o
logotipo como um todo, tanto
com elementos com formas
robustas e seus elementos
tipográficos.

(The Heavy Duty brand is formed by
a logo on left, the name on right
and a slogan right below (on
bottom right). The logo is a
hexagon shape that carries the
brand’s name initials (H and D)
cropped from its shape.

The brand presents the three
gestalt laws: the closure, identified
on the logo and the initials; the
segregation, represented by the
colors contrast; the unification,
formed by the union of all the
elements (logo + typography).

VERSÃO
MONOCROMÁTICA
MONOCHROMATIC
VERSION

Para casos especiais em que o uso da assinatura visual
se faz necessário em apenas uma cor, dispõe-se da
versão monocromática positiva e versão monocromática
negativa em preto e branco.
(For special situations, when one color is the only option,
it’s possible to use some black and white versions: positive
monochrome or negative monochrome).

TIPOGRAFIA
TYPOGRAPHY

Para manter a identidade visual uniforme e reconhecível,
aconselha-se usar as mesmas tipografias em todos os
materiais de apoio da marca.
(To preserve the brand's recognition and uniformity, it is recommended
to use the same typography on every support material.).

Roboto

Abc

Montserrat

Abc

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Xx Ww Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Xx Ww Yy Zz

Tipografia principal. Utilizada em
títulos, textos e materiais de apoio.

Tipograﬁa de apoio. Utilizada em
títulos, textos e materiais de apoio.

(The main typography. Used on
titles, texts and support material).

(The typography. Used on titles,
texts and support material).

A logomarca pode ser aumentada e reduzida, mas sempre
respeitando suas proporções. O slogan "Better to Use Heavy Duty"
pode ser removido se necessário.

USO DA LOGO

The resizing is allowed, but following the original proportions.
The slogan “Better to Use Heavy Duty” can be removed if it needs to.

x

LOGO USAGE
Fundos coloridos ou de cores quentes

x

x

Fundos neutros ou escuros

x

x

ndependentemente do layout, a logomarca só pode ser
colocada em cinco locais. Isso mantém um posicionamento
simples e consistente, permitindo acomodar elementos de
forma dinâmica.

POSIÇÕES DA
LOGOMARCA

(Regardless of the layout, the logo can be placed in five areas, to
preserve a consistent and simple positioning, allowing dispose elements
in a dynamic way).

LOGO POSITIONS

Em ordem, as opções de posicionamento são:

In order, the positions are:
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PALETA DE CORES
COLOR PALETTE

As cores são elementos fundamentais para a fixação da marca.
Listadas abaixo estão as especificações das cores que compõem
a identidade visual nas escalas CMYK (impressão em quadricromia), RGB e Hexadecimal (Meios eletrônicos ou digitais).
The colours are fundamental for branding. Listed below are the colours
specifications that compose the visual identity, presented on the
following palettes: CMYK (our-color printing), RGB and Hexadecimal
(electronic or digital media).

Amarelo (Yellow):
#FFCC29
Pantone 7406
RGB: 255 / 204 / 41
CMYK: 0 / 20 / 100 / 0
RAL 1018

Preto (Black):
#1C1C1B
RGB: 255 / 204 / 41
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

Azul (Blue):
#27417A
Pantone 3584 C
RGB: 39 / 65 / 122
CMYK: 95 / 80 / 22 / 08

Degradê (Gradient):
#112F6E
RGB: 17 / 48 / 110
CMYK: 100 / 80 / 0 / 35

#171A1E
RGB: 24 / 27 / 30
CMYK: 84 / 72 /60 / 79

ELEMENTOS
DE APOIO
SUPPORTS ELEMENTS

Para a criação de materiais da marca, é necessário o uso de formas
geométricas e das tipografias citadas neste manual. Além disso, o
uso de texturas que remetem ao aço, metal, lixas e elementos do
segmento de abrasivos. Sobreposições e backgrounds em conjunto
com a paleta de cores da Heavy Duty, também reforçam a identidade visual da marca.
To design the brand materials it is mandatory the using of the geometric
forms and typography presented in this manual. Besides that, the usage
of textures that resembles steel, metal, backings and other industry
elements. Overlays and backgrounds, used with the Heavy Duty colours
palette helps the reinforcement of the visual identity.

DISCO DE CORTE
DISCO DE CORTE
DISCO DE CORTE
DISCO DE CORTE
DISCO DE CORTE
DISCO DE CORTE

www.heavyduty.com.br

