
Retirada da estrutura de testeira atual.
Testeira em ACM branco fosco.
Estrutura de tubos de aço com frente com recortes. Letra caixa em acrílico retroilumi-
nado Letra caixa Símbolo + texto  “farma Sesi”.
Iluminação com �tas em LED
Medidas, projeto e informações conforme esse projeto. As medidas terão que ser 
aferidas após aprovação do orçamento.

Lote 03 - 06.1 Testeira Fachada FM513

SIMULAÇÃOATUAL

60cm 90cm

6cm

VISTA LATERAL
22cm

12cm10cm

263x66cm 369x66cm

370x90cm

Letra caixa em acrílico verde retroilu-
minada.  Elementos em azul apenas 
adesivados.

branco em 
ACM módulos 

340x90cm

Letra caixa em acrílico
verde retroiluminada. 
Elementos em azul
apenas adesivados.

branco em 
ACM módulos Slogan Adesivos 

em vinil de
recorte 240x60cm

Grafismo
Adesivos 
em vinil de
recorte

266x20cm

1812x66cm

340x90cm

Letra caixa em acrílico
verde retroiluminada. 
Elementos em azul
apenas adesivados. branco em 

ACM módulos 
266x20cm

Slogan Adesivos 
em vinil de
recorte

240x60cm

Grafismo
Adesivos 
em vinil de
recorte

1730x66cm



Testeira em ACM branco. 

Estrutura de tubos de aço com frente 
com recortes. Letra caixa em acrílico 
retroiluminado Letra caixa Símbolo + texto 
“farma Sesi”.

Caixa e frente e ACM branco com 
recortes

Letra caixa em acrilíco 10mm cor 
laranja. *Ref. Forti  - AL351

Letra caixa em acrilíco 10mm verde escuro 
*Ref. Forti. BE 148 

Símbolo em acrilíco 10mm cor 
verde claro. Ref. Forti. VD55 e 
verde escuro *Ref. Forti. BE 148 

*Ref.: Goldmax 291C Azul Mar

Base da testeira iluminada em acrílico 10mm 
cor verde claro. *Ref. Forti. VD55

Estrutura

VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

VISTA NOTURNA
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Testeira em ACM branco. 

Base da testeira em ACM adesivado 
Ref.: ORACAL 064 yellow green

ID01A 
Letra caixa em acrílico retroiluminado 
Letra caixa Símbolo + texto “Farma Sesi”. 

 
 
ID01B 
Slogan em vinil adesivo de recorte verde 
Ref.: ORACAL 064 yellow green 

 
 
ID01C 

verde Ref.: ORACAL 064 yellow green 

Letra caixa em acrilico 
verde retroiluminada. 
Elementos em azul 
apenas adesivados.

Base da testeira em ACM 
adesivado em verde

branco em 
ACM módulos 

Slogan Adesivos 
em vinil de 
recorte

ID01BID01A ID01C


