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CONCEITO

A Indulatex é uma empresa portuguesa que se pretende afirmar,
 mundialmente, como unidade produtora de referência de compostos

 de látex e colas industriais, oferecendo sempre aos nossos clientes os melhores
 produtos, mantendo os mais elevados níveis de qualidade e promovendo a 
sustentabilidade económica e ambiental daqueles que interagem connosco.

Temos como missão fornecer o máximo potencial dos compostos de látex e das colas industriais 
em benefício dos nossos clientes, funcionários e sociedade. O nosso modelo de negócio prima 

pela boa organização, procurando melhorar continuadamente, promovendo a inovação e 
oferecendo um ambiente de trabalho justo e seguro.

...inspirações



LOGÓTIPO

TIPOGRAFIA

Lettering desenhado

Lettering com aplicação da fonte Myriad Pro Bold



Sempre que possível é recomendável a utilização do Logótipo na versão original, no entanto algumas técnicas de reprodução ou aplicações podem requerer
outras versões.

VERSÕES

Versões principais
Policromática sobre fundo branco

Versões negativo / positivo
Monocromática sobre fundo branco e fundo preto.

MARCAS
Policromática sobre fundo branco



SLOGAN

Lettering “There is no impossible” com a aplicação da fonte: SEGOE PRINT (Regular e Bold)

There is no impossible

O slogan é uma frase-chave ou expressão que sintetiza o posicionamento da marca ou da empresa. 
É o logotipo verbal, devendo constar em todas as acções de comunicação.



Site Embalagens Rótulos

7483 C 3425 C 356 C 355 C

White Black C Black C

Logótipo

349 C

Black 4 C

357 C3435 C 7739 C

Paleta de cores | Composição
As matrizes foram seleccionadas para que se mantenha a integridade do Logótipo

Aplicações sobre fundos:

348 C



Existe um universo infindável de aplicações, acessórios, brindes e
vestuário em que a aplicação do Logótipo pode ser
considerada. Ilustramos alguns exemplos.

APLICAÇÕES



AMBIENTES

A comunicação deve manter a devida consistência de
forma transversal para que possa ser devidamente
identificada nos diversos ambientes


