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A KRONA

A KRONA é uma marca referência em qualidade, credibilidade, custo-benefício e confiança. 

Reconhecida nacionalmente como uma das maiores empresas de Tubos e Conexões do Brasil, 

além de estar entre as maiores empresas do país, segundo o jornal Valor Econômico.

Os produtos são fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, que passam 

por um rigoroso controle de qualidade para chegar até as obras no Brasil e no exterior com 

a melhor garantia do mercado. A empresa também participa e é certificada pelo Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQPH.
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Missão
Assegurar a qualidade competitiva para nossos clientes.

Visão
Estar entre os líderes de mercado onde atuamos.

Valores
Satisfação do cliente.

Crescimento dos colaboradores.

Ética e transparência.

Busca constante de melhores resultados.
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Logotipo
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Construção do Logotipo Elementos

1 Símbolo

Letra “K” estilizada.

2 Lettering Krona

A fonte utilizada neste lettering

é Arial Rounded MT Bold.

3 Lettering Tubos e Conexões

A fonte utilizada neste lettering

é Swis 721 Hv BT.

1

2

3

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Arial Rounded MT Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Swis 721 Hv BT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O logotipo KRONA é formado por três elementos: o símbolo e dois letterings.

É de fácil leitura e aplicação. Seu desenho tem o objetivo de evidenciar o foco e os

produtos da empresa, onde a letra “K” estilizada lembra ligações de tubos e conexões.
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Construção do Logotipo Diagrama
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Contrução do Logotipo Medida universal “X”

O valor “X” equivale à largura da letra 

“A”do lettering, conforme figura ao lado.

Essa medida é a base para construção e 

aplicação do logotipo.

X
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Construção do Logotipo Área de proteção

Para proteger o logotipo da interferência 

de outros elementos, deve sempre haver 

um espaçamento mínimo entre a marca 

KRONA e títulos, textos, imagens e 

margens de todo material impresso.

Área mínima de proteção é 1,5 X.

1,5 X
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Construção do Logotipo Formas de aplicação

Existem duas formas de aplicar a marca 

da KRONA:

1 - Vertical

O símbolo fica centralizado 

acima dos letterings.

2 - Horizontal

O símbolo fica ao lado esquerdo

dos letterings.

1 - Marca vertical

2 - Marca horizontal
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Construção do Logotipo Redução mínima

Existem formatos mínimos do logotipo 

que devem ser respeitados para manter 

a perfeita legibilidade e qualidade 

de reprodução em impressões de 

qualquer material gráfico e/ou 

promocional.

ex.: catálogos,  folhetos, canetas, bonés etc. 

Observe as marcações ao lado.

Obs: O tamanho da aplicação do logotipo 
deve ser compatível ao espaço onde será 
aplicado.

15 mm

25 mm

Com o lettering TUBOS E CONEXÕES

Vertical Horizontal

Sem o lettering TUBOS E CONEXÕES

20 mm

25 mm

Com o lettering TUBOS E CONEXÕES

Sem o lettering TUBOS E CONEXÕES
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Cores do Logotipo Cores principais

As cores principais da KRONA

são o AZUL e VERMELHO KRONA.

CMYK   C0 M100 Y91 K0
Pantone 485 C
RGB   R216 G30 B5

Vermelho KRONA

CMYK   C100 M83 Y35 K21
Pantone 294 C
RGB   R48 G72 B109

Azul KRONA
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Cores do Logotipo Aplicação sobre fundos coloridos

Sobre fundos claros o logotipo deve  ser 

aplicado nas cores originais. (vermelho e 

azul).

Sobre fundos escuros deve-se usar o 

logotipo “vazado” ou em branco.

Obs: O logotipo na cor preta 
(monocromia) ou nas cores originais 
(vermelho e azul) não tem boa leitura 
sobre fundos escuros.
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1 -

2 -

Cores do Logotipo Aplicação sobre fotos

Sobre fotos, é preciso ficar atento à área 

onde vai ser aplicado o logotipo e usar o 

bom senso:

1 - Onde não houver problema de leitura, 

como fundos claros, brancos e sem 

elementos usa-se o logotipo na aplicação 

original.

2 - Sobre fundos escuros e com pouca 

leitura o logotipo deve ser usado em 

branco ou “vazado”.
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Cores do Logotipo Monocromia

A marca só deve ser aplicada em 

monocromia preta quando sobre fundos 

que dificultem a leitura ou em caso de 

perigo de falha na impressão.

Lembrando que o uso na cor preta deve 

ser evitado sempre que possível.
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Uso incorreto
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Uso Incorreto da Marca

É proibido mudar os
elementos da marca de lugar.

Nunca se deve suprimir o
lettering de apoio. Salvo 

exceções conforme pág. 11.

É proibido trocar as cores
dos elementos da marca.

Não é permitido usar somente
o vermelho em toda a marca.

Não é permitido utilizar esquemas
 de cor não previstos nesse manual.

É proibido trocar as fontes 
utilizadas na marca.

Não é permtido em hipótese
alguma, mudar as cores.

Nunca se deve mover o
lettering de apoio de lugar.

Nunca distorcer a marca.

KRONA
TUBOS E CONEXÕES

Este manual já estabelece os parâmetros 

de aplicação e de uso da marca. 

As figuras ao lado são apenas exemplos 

de usos incorretos.

Obs: O logotipo da Krona só pode ser 
aplicado em 3 opções de cores:

- Cores originais: Vermelho 485 C 
e Azul 294 C
- Monocromia: Todo em preto
- Vazado: Todo em branco
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Uso Incorreto de Campanhas

Campanha Antiga - NÃO USAR
É importante que o material de 

divulgação esteja alinhado com o 

posicionamento  atualizado da Krona. 

Assim, pedimos que não sejam utilizadas 

peças de divulgação da marca 

produzidas em campanhas que trazem 

posicionamentos antigos, não mais 

utilizados pela Krona. Citamos como 

principal exemplo as peças que trazem a 

mensagem "Puro Talento Brasileiro" ou 

“Desencana, use Krona”. Evite usá-las. 

Procure sempre usar o material mais 

atualizado. 

Obs: Sempre solicite o material 
atualizado para a equipe de Marketing 
da Krona ou baixe no site 
www.krona.com.br .
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Tipografias
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Tipografia Campanha 2018

A Fredoka One é a fonte principal da 

campanha 2018 e sempre deve ser usada 

em peças publicitárias nos títulos e 

letterings.

A DIN Next LT pro é a fonte secundária

da campanha 2018 e sempre deve ser 

usada em blocos de texto.

Fredoka One
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()çÇ

DIN Next LT Pro
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()çÇ
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Tipografia Institucional

A família Montserrat é a fonte 

Institucional da KRONA e sempre deve 

ser usada em títulos e textos de releases, 

materiais internos, newsletters, etc.

Montserrat
Montserrat Extra Light Montserrat Bold

Montserrat Light Montserrat Extra Bold
Montserrat Medium Montserrat Black
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Tipografia Secundária / Eletrônica

A Arial é uma fonte default em todos os 

sistemas eletrônicos de comunicação.

Por isso, seu uso é recomendado como 

forma de se evitar que, na ausência da 

fonte Montserrat em computadores e 

outras plataformas, haja qualquer tipo

de desconfiguração no texto

A fonte Arial deve ser sempre utilizada 

em apresentações, e-mails, templates

e outros canais eletrônicos.

Arial
Arial Regular

Arial Regular Italic
Arial Bold

Arial Bold Italic
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Elementos
gráficos

e informações
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Aplicações Mídias sociais e sites

Para padronizar os materias eletrônicos

e impressos, foi criado um bloco de 

assinaturas de mídias socias e endereços 

de sites e hotsites.

A posição de aplicação pode variar 

em conformidades com o formato

e a utilização da peça.

a s u a o b ra .com.br k r o n a .com.br
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Aplicações Lettering ”Quem Questiona Usa Krona”

Foi criada uma assinatura/conceito

que deve ser usada quando necessário.

A posição de aplicação pode variar em 

conformidade com o formato e a 

utilização da peça. Consulte a utilização 

com a equipe de Marketing da Krona.
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Campanha 2018
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Campanha 2018

A Krona realiza um esforço constante

de comunicação, com campanhas 

publicitárias que se renovam com 

frequência na mídia. Estas campanhas 

são pautadas por mensagens que 

destacam e valorizam determinados 

aspectos da Krona. São os chamados 

posicionamento da marca, que mostram 

como a marca se vende e gostaria de ser 

vista no mercado. 

UMA ÚNICA OPÇÃO
DE QUALIDADE

EM TUBOS E CONEXÕES?
ISSO SÃO ÁGUAS PASSADAS.

KRONA. SOLUÇÕES DE QUALIDADE PARA A SUA OBRA.
Já foi o tempo em que só existia uma marca de qualidade em tubos e conexões. Hoje você tem 
Krona. São seis linhas que oferecem soluções completas para garantir a qualidade na sua obra.

Água fria • Água quente • Esgoto • Esgoto série reforçada • Elétrica • Acessórios.

krona.com.brasuaobra.com.br

A Krona tem uma série de produtos cheios de inovação, tecnologia e qualidade para 
instalações hidráulicas e elétricas. Pergunte, conheça, comprove. Quem questiona, 
usa Krona na sua obra.

A CONSTRUÇÃO
EVOLUIU.
SUAS OPÇÕES DE
QUALIDADE TAMBÉM.

Água fria • Água quente • Esgoto • Esgoto série reforçada • Elétrica • Acessórios.

krona.com.brasuaobra.com.br
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Aplicações Exemplo Post para Whatsapp

Exemplo de post para whatsapp, 

no layout da campanha 2018, 

que estamos chamando de 

Campanha Molduras.
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Aplicações Exemplo Anúncio - Revista especializada

Exemplo de anúncio, no layout 

da campanha 2018, que estamos 

chamando de Campanha Molduras.
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Aplicações Exemplo Newsletter

Exemplo de Newsletter

da campanha 2018.
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Aplicações Redes Sociais

Exemplo de capa e avatar de Facebook 

com a aplicação do logotipo.
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Os personagens modelados em 3D 

devem ser utilizados como elementos 

gráficos em peças onde o conceito

“Quem questiona usa Krona”

estiver no foco.

Representam o pensamento antigo de 

quem não sabe que existem outras 

marcas de tubos e conexões. São a 

personificação do mote da campanha.

Foram criados para utilização como 

reforço dos argumentos da comunicação 

e quando o título fizer alusão à 

campanha “coisa do passado”.
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Aplicações Ilustrações



Personagens desenvolvidos em 2D. 

Aplicações Ilustrações
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Aplicações Redes Sociais

Exemplo de capa e avatar de Instagram 

com a aplicação do logotipo.

krona

291 posts 267.070 followers 320 following

Follow

Get the App

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 

Sign up | Log in
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Cores da Campanha Cores secundárias

As cores secundárias da KRONA 

são o VERMELHO, PRETO

E BRANCO INSTITUCIONAIS.

Importante:

Usar apenas tons de vermelho 

intermediários entre o Vermelho Krona

e o Vermelho escuro Krona. Ver escala 

degradé ao lado.

CMYK C23 M100 Y100 K19
Pantone
RGB   R164 G30 B33

Vermelho Escuro KRONA

CMYK C0 M0 Y0 K100
Pantone Black
RGB   R35 G31 B32

Preto KRONA

CMYK C0 M0 Y0 K0
Pantone White
RGB   R255 G255 B255

Branco KRONA

Vermelho
KRONA

Vermelho
Escuro KRONA
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Cores da Campanha Cor para destaque

Usamos o Amarelo Krona para destacar 

algum elemento da logomarca e textos 

(títulos e subtítulos).

CMYK C0 M0 Y100 K0
Pantone
RGB   R255 G242 B0

Amarelo KRONA
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Diversos
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Aplicações Exemplo Anúncio - Catálogos/revista de produtos

Exemplo de aplicação da marca 

em anúncio veiculado em 

catálogo ou revista especializada.

Conheça as nossas linhas: Água Fria, 
Água Quente, Esgoto, Esgoto Série 
Reforçada,  Elétrica e Acessórios.

krona.com.br

AF Anúncio Catálogo de Produtos 21x29,7cm.indd   1 27/06/17   17:17

QUALIDADE,
SEGURANÇA E
UM PREÇO QUE 
FAZ A DIFERENÇA.
ISSO SÓ PODE SER
OBRA DA KRONA.
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Aplicações Camiseta
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Aplicações Caneta, squeeze e sacola ecológica
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Aplicações Boné
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Aplicações Fachada

LOJA DO VALDINEI
MATERIAL DE CONSTRUCÃO
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Contato
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Contato

No caso de haver alguma aplicação

que não tenha sido abordada neste 

manual, entre em contato com

nosso departamento de marketing.

Você receberá toda a orientação 

necessária para solucionar suas dúvidas.

marketing@krona.com.br

+55 47 3431 7957

+55 47 3431 7894

+55 47 98807 7745
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a s u a o b ra .com.br k r o n a .com.br

Krona Tubos e  Conexoes S .A.  
R .  dos Suiços ,  715 –  Vi la  Nova

CEP 89237-720 –  Joinvi l le/SC -  Fone/Fax 47 3431  7800


