


En aquest manual no tan sols observervaràs 
el conjunt de recursos grafics que formen la 
marca, sinó que tambè podràs compendre 
com s'identifica la marca com a concepte i què 
relació hi ha entre els recursos i el concepte.

L'utilització correcta de quansevol recurs 
gràfic de la marca passa per respectar les 
indicacións esmentades a continuació.



rearmado neix de la necessitat de crear 
productes sostenibles, reciclables i/o reciclats 
que es puguin fer lloc al mercat del calçat 
esportiu.
El futbol avui dia és un esport molt global 
i això implica un gran mercat de calçat 
esportiu. Aquests productes estàn formats 
majoritariament per plàstics no reciclats que 
no sempre es poden reciclar correctament.
És per això que considerem que podem 
contribuïr de bona manera a reduïr la petjada 
ecològica aportant productes de qualitat que 
redueixin l'impacte ecològic.



El nom de la marca ve donat per un 
doble sentit: rearmado fa referència a 
que es rearmen els materials de nou per 
donar'ls una segona vida útil, però tambè 
fa referència a que la bona qualitat dels 
productes manté als esportistes ben 
armats. 

nom #rearmar

#reforçar

#refabricar

 #reciclar

#reutilitzar

#reaprofitar

#rentroduir



simbol

La part esquerra del 
símbol és una 
r minúscula

Unint les dues parts 
obtenim que, partint 
de la part inferior, la  
       silueta forma un 
      traçat que  
        acaba en  
                  forma de  
       fletxa 

La part 
esquerra del 
símbol també 
és mitg escut 

          La part 
       dreta del 
símbol també 
  és mitja fulla

La part dreta del      
     símbol és una 
        a minúscula

             Aquesta 
         forma, de 
   manera abstracta,
  representa el  
   disseny circular

#reutilitzar



logotip
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colors
Motius

Els colors de rearmado tenen tots un motiu 
natural, ja que la principal filosofía de la 
marca és tenir cura del medi ambient. Com els 
mateixos noms dels colors indiquen, cadascú 
representa un element de la natura: terra, 
aigua, vegetació i cel.
El negre i el blanc són colors bàsics de 
recolzament que s'utilitzaràn per destacar 
textos o imatges. 



colors
Moodboard



MARRO SORRA

#957b3a

PANTONE 636 C PANTONE 7546 C

#253041

BLAU MARI

C 45% R 149
M 54% G 123
Y 91% B 58 
K  3%

C 89% R 47
M 81% G 58
Y 59% B 71
K 30%

colors
Colors principals



COLORS 

PANTONE Black 6 C PANTONE 636 CPANTONE 7558 CPANTONE 7725 C

#000000 #398c62 #98c9df#ffffff

BLAU CELVERD TREVOLNEGRE BLANC

C 84% R 0
M 83% G 0 
Y 73 % B 0
K 80%

C 0% R 255
M 0% G 255
Y 0%  B 255
K 0%

C 92% R 57
M 23% G 140
Y 82% B 98
K 0%

C 56% R 152
M 5% G 201
Y 16% B 223
K 0%

Colors secundaris



aplicacio del logotip
Sobre foto



aplicacio del logotip
Sobre color



tipografia

tramlib regular

Principal

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz



tipografia

Proxima nova Light

Secundaria

abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ



to de veu

comunicacio
en segona persona

critic
amb la contaminació 

llenguatge
col·loquial

REFERENCIES
constants a la 
petjada ecològica

personalitat
simpàtica i
directa

TARGET
joves esportistes

ironic



APLICACIONS DE LA MARCA




