
Veículos
SESA



ATENÇÃO:
Não espelhar o brasão com a harpia.
O globo com faixa branca no meio sempre deverá
estar no sentido da esquerda para direita.
Assim como a borda azul no lado esquerdo 
e a borda verde no lado direito

NÃO ESPELHAR

CORES PREDOMINANTES

PANTONE 802C

Adesivo: Oracal linha 6510 
verde fluorescente green

C64  M0  Y100  K0

Adesivo: Azul Oracal 
linha 651 código 562

PANTONE 540C

C100  M82  Y38  K31

Carros Hatch

Aplicação de adesivo de recorte.
A diagramação ao lado se aplica 
a  qualquer modelo de veículo leve
hatch (gol, onix, ka, sandero, kwid,
hb20, etc.). É necessário analisar
a aplicação das marcas levando
em conta o deslocamento influenciado
por frisos e barras.
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Carros Sedan

Aplicação de adesivo de recorte.
A diagramação ao lado se aplica 
a  qualquer modelo de veículo sedan 
(fluence, logan, voyage, fiesta sedan, etc.). 
É necessário analisar a aplicação 
das marcas levando em conta 
 o deslocamento influenciado
por frisos e barras.
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Vans

Aplicação de adesivo de recorte.
A diagramação ao lado se aplica 
a  qualquer modelo van. 
É necessário analisar a aplicação 
das marcas levando em conta 
o deslocamento influenciado
por frisos e barras.
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Ambulâncias

Aplicação de adesivo de recorte.
A diagramação ao lado se aplica 
a  qualquer modelo van ambulânca. 
É necessário analisar a aplicação 
das marcas levando em conta 
o deslocamento influenciado
por frisos e barras.



Itens isolados


