Módulo A
Malha de construção marca Correios - Assinatura Horizontal
Padrões cromáticos para aplicação em frota
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Módulo A - Marca Correios - Assinatura Horizontal/Simples - Malha de Construção
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Atenção: as malhas de construção apresentadas aqui são informativas e servem para auxiliar nos processos de
contratação e fiscalização. Para a execução dos projetos de comunicação visual é proibido reconstruir as marcas.
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Utilize somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.
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Proporção geral da assinatura horizontal (largura/altura, sem prolongamentos): 4,88

y

Volume Positiva

Plana Positiva

Duotone Positiva

Versão volume positiva

Versão plana positiva

Versão duotone positiva

Essa versão deve ser aplicada somente sobre fundo branco.
Versão adequada a sistemas de impressão em policromia.
Quando não houver a possibilidade técnica de aplicação da
marca com gradiente, priorize a versão sem gradiente.

Essa versão deve ser aplicada somente sobre fundo branco.
Versão adequada a sistemas de recorte eletrônico ou
serigrafia.

Devem ser utilizadas apenas sobre fundos de cor institucional,
amarelo Correios. Recomendada para recorte eletrônico ou
serigrafia com 2 cores.

Frota
Outras versões
Não é autorizado o uso de outras versões, salvo sob orientação específica do DCORE.

Uso obrigatório de recorte eletrônico em adesivo opaco para
aplicações em veículos não elétricos.
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Módulo A - Marca Correios - Assinatura Horizontal/Simples - Padrões Cromáticos

Cor Ref.: G2
Cor Ref.: C1
Cor Ref.: C3

Cor Ref.: C3
Lataria pintada

Cor Ref.: C1

Cor Ref.: C1

Duotone Positiva - recorte eletrônico ou serigrafia sobre a lataria pintada.

Cor Ref.: C2

Cor Ref.: C4

Cor Ref.: C1

Plana Positiva - recorte eletrônico sobre suporte branco (veículo branco)

Referência de cor: anexo Painel de Cores
Cor Ref.: C1

Volume Positiva - somente impressão

C1: Azul Correios
C2: Amarelo Correios
C3: Azul Claro Correios
C4: Amarelo Escuro Correios
G2: Amarelo Correios (pintura automotiva)

Utilize somente arquivos digitais originais enviados pelos Correios.

Revisão: Junho de 2019

