
Projectes
de Wayfinding

Experts en Wayfinding
Implantació d’Identitat Corporativa
i Senyalització



El Wayfinding és un sistema de comunicació que 
respon a la necessitat de trobar.
Ens serveix per a guiar-nos i reconèixer un espai 
que ens és desconegut.

La senyalització transmet seguretat i facilita l’ús d’un espai anònim. Cal que orienti i 
respongui a totes les preguntes, que transmeti confiança i confortabilitat. Anticipar-se a 
les seves necessitats o dubtes serà la seva raó de ser, evitant la incertesa i el caos. 

Sembla lògic comentar que la senyalització “penja” de la identitat corporativa de la 
pròpia empresa, i ha d’aconseguir la millor resposta funcional possible al problema 
concret que cada programa de senyalització ens planteja.

El nostre departament de projectes està especialitzat en l’estudi de necessitats per a la 
senyalització d’espais.

Involucrats des de sempre amb el bon disseny, la nostra trajectòria i experiència ens 
permet desenvolupar qualsevol implantació a partir de la imatge de marca del nostre 
client obtenint les millors respostes, bé siguin gràfiques com industrials, i sempre tenint 
present que la implantació ha de tenir un cost raonable.

L’experiència acumulada durant tres dècades en petits, mitjans i grans projectes, ens 
permet afirmar que disposem de les persones i equips adequats per a afrontar aquesta 
important tasca de consultoria amb absoluta inmediatesa.



El projecte de senyalització d’un 
espai ha de considerar les següents 
premisses:

· Identitat Corporativa: la senyalització és una expressió 
gràfica de la mateixa i un valor afegit que dóna suport al 
missatge que transmet la marca.

· Entorn: el disseny dels senyals ha de conviure en harmonia i 
amabilitat amb l’entorn arquitectònic; d’aquí la importància 
de l’equilibri que ha d’haver-hi entre les proporcions, 
materials i acabats dins de l’espai. La senyalització ha de 
resoldre la funcionalitat de mides de lectura dels missatges, 
contrast cromàtic necessari per a la seva correcta lectura, i 
tots aquells aspectes formals que ens permetin comunicar 
coherentment tots els missatges importants per a l’usuari.
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Abans de començar a dissenyar es realitza una anàlisi 
funcional de l’espai sobre el qual es treballarà i així discutir 
els objectius, les necessitats específiques i es planifiquen les 
reunions d’arrencada i de Breafing.

En aquesta fase l’objectiu és obtenir una comprensió 
integral del projecte, incloent els factors que puguin influir 
en el disseny, com són els objectius d’imatge i marca, 
l’estudi de les referències, sistema de codificació espacial, 
l’anàlisi de l’entorn i les seves característiques, calendari i 
pressupost d’execució.

Es defineix l’estructura de codificació, les jerarquies del 
sistema de comunicació i la llista de tipologies que serà 
la base per al desenvolupament del projecte. En cada cas 
les condicions d’ús són diferents, per la qual cosa en cada 
projecte es crea un arbre de models tipològics que resoldran 
totes les necessitats:

· Aplicació de la marca 
· Directoris
· Direccionals
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· Posicionals
· Pictogrames
· Etc.

Quina UBICACIÓ representa cada LLETRA?

A

B

C

E

P

S

EXTERIOR

INTERIOR

BACK OF HOUSE (Zones de personal)

EMERGÈNCIA

PARKING 

SPA

A10B
UBICACIÓ TIPUS MODEL Quin TIPUS D’ELEMENT representa cada NÚMERO?

10      

20 

21

22  

30  

40 

41 

42

44  

50  

60 

70 

80     

IDENTITAT   

DIRECTORIS 

DIRECCIONALS

POSICIONALS

INFORMACIÓ

NORMATIVA

VINILS

DIGITAL

Marca corporativa

Directori general

De planta

Botonera ascensor

Amb fletxa indicativa de direcció

Despatxos, sales...

Número de planta
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Número d’habitació

Informació, horaris...

Normes d’ús, plaques de videovigilància

Vinils a vidre (anticops...) o paret

Pantalles, monitors



És necessari obtenir i entendre els usos dels espais; la 
tipologia d’usuaris; quins mitjans de transport s’utilitzaran; 
quines són les destinacions principals i quines les 
secundàries; quins recorreguts es realitzaran per a entrar 
i sortir.

En aquesta fase interpretem les rutes de moviment dels 
usuaris; s’identifiquen les cruïlles, confluències, incerteses 
i punts de decisió.

Definim les rutes de moviment, bé siguin d’entrada com 
de sortida, així com tots els itineraris entre destinacions, 
segons els principis naturals i lògics de trànsit, i d’acord 
amb els circuits que es puguin establir de les necessitats 
del projecte.

En base a tots aquests paràmetres s’estableix el diagrama 
de fluxos i circulacions, que serà necessari per tal de fixar 
les necessitats de senyalització.

Fluxos
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Concept design
En aquesta part del projecte es comencen a traçar les 
línies de disseny visual de cadascun dels elements de 
senyalització; la selecció de les tipografies adequades que 
tinguin un vincle amb la identitat del projecte; l’elecció de 
colors que s’adaptin a l’entorn corporatiu de l’espai i les 
seves combinacions.

Quan el client disposa d’un manual d’identitat corporativa, 
el projecte s’integrarà amb el perfil corporatiu de la marca.

A Signes hem desenvolupat, de la 

mà del dissenyador Andreu Balius, 

una tipografia específica per a la 

senyalització. Es diu DSIGNES i en 

les seves tres declinacions, resol a la 

perfecció aquesta necessitat.
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Disseny gràfic
En aquesta part del projecte es tracen les línies de disseny 
visual de cadascun dels elements de senyalització i dels 
complements necessaris; com l’aportació d’imatges, el 
programa de pictogrames, les pautes d’aplicació de cada 
model, les guies d’alineació i les regles de muntatge són 
part dels aspectes que es resolen, generant un document 
patró que serveix d’eina per a la composició dels arts finals.

Mereix especial atenció per part dels dissenyadors la 
distància de lectura, el contrast cromàtic de fons i gràfica... 
en definitiva, els aspectes formals que resolen la ràpida i 
correcta lectura dels missatges.

2 Hotel Four Seasons Casablanca
Casablanca. Marroc
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En aquesta fase del procés es concreta la ubicació de 
cadascun dels elements en l’espai.
Es confeccionen els plànols en planta en els quals, a través 
d’etiquetes codificades, es defineix quin tipus de model se 
situa en cada punt.

Es marca la seva orientació i el codi que permet identificar 
la seva tipologia i contingut.

El sofware utilitzat per a aquesta tasca genera un codi 
per a cada element que defineix les seves característiques 
concretes i que, una vegada establert sobre pla, dóna com 
a resultat una base de dades editable que permet gestionar 
i llistar unitats, així com revisar i corregir els continguts. 

Plànols
d’Ubicació
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El llenguatge, la selecció del missatge adequat i l’expressió 
clara i simple -“menys és més”- faciliten la comprensió en 
la interpretació que l’usuari fa d’ell.

La coherència en els criteris de definició en la totalitat 
del programa de senyalització garanteix una adequada 
comprensió.

En aquesta fase es redacten els textos i gràfiques que ha 
de contenir cadascuna de les peces; les seves definicions, 
fletxes, pictogrames, imatges o logotips.

S’identifica el seu emplaçament respecte a l’element, en 
quina cara se situa el missatge, en quin ordre, etc.

Tot això, reflectit en una taula Excel permet, amb la 
col·laboració del client, la seva gestió i correcció de manera 
àgil i còmoda.

Continguts
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A Signes tenim el repte de convertir el dibuix de dues 
dimensions en una peça industrial, en el qual el factor de 
la qualitat és una referència en tot moment.

En l’elecció dels materials, gruixos, acabats, disseny 
d’estructures, il·luminació, sistemes d’assemblatge 
de peces, fixació i ancoratge, mètodes de fabricació i 
d’aplicació de gràfiques, es troba la clau del nostre treball.

La conjugació del disseny gràfic amb el disseny corporatiu 
i les seves formes, són sempre inspiració per a definir la 
morfologia dels elements de senyalització, sumant a ella 
l’aportació dels millors sistemes de fabricació, i sempre 
tenint molt presents paràmetres pràctics que facin que 
les peces dissenyades siguin atractives i al mateix temps 
tinguin un cost raonable de fabricació, siguin duradores i 
de fàcil manteniment.

Disseny
industrial
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En aquesta fase es realitza un original de cadascuna de les 
peces que formen el programa de senyalització, en el qual 
s’inclouen les dades importants per a la seva fabricació, 
identificació i control.

Cada art final disposa la maquetació del text literal que li 
correspon i els seus complements visuals, conformant el 
document gràfic definitiu de producció.

A més, es realitza un document gràfic on es normalitzen 
totes les altures i posicions de muntatge de cada tipologia 
dels senyals, la qual cosa permetrà als equips d’instal·lació 
resoldre els dubtes d’alineació, posició, cotes, etc. dels 
diferents elements, i serviran per a realitzar la instal·lació 
de manera idèntica en qualsevol situació, facilitant el 
control del muntatge.

Arts finals

3CONSTRUCTION
DOCUMENTS



Signes al món

Desenvolupament i implementació de projectes de 
Wayfinding a nivell nacional i internacional.



 MENÚ INTERACTIU

Navegui pels diferents sectors prement en la icona 
corresponent.

Principals sectors 
d’implantació

BANCA CULTURA ESPORT

EDIFICIS
D’OFICINES

EDUCACIÓ ENERGIA ESPAIS
SINGULARS

HOTELS

INSTITUCIONS RETAIL
CENTRES 

COMERCIALS

SANITAT ASSEGURANCES TRANSPORT



Multibank
Ciutat de Panamà. Panamà  |  Disseny: Signes

Palau de la Música Catalana
Barcelona  |  Disseny: Eva Blanch



Museo del Prado
Madrid  |  Disseny: Studio Fernando Gutiérrez



Baku Aquatic Palace
Baku. Azerbaidjan  |  Disseny: Signes



Baku Formula 1 City Circuit
Baku. Azerbaidjan  |  Disseny: Signes
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Stade Omnisport Omar Bongo
Libreville. Gabon  |  Disseny: Signes

Fútbol Club Barcelona
Barcelona  |  Disseny: Signes



Torre Iberdrola
Bilbao  |  Disseny: Signes

Expo Zaragoza Empresarial
Saragossa  |  Disseny: Signes



Université Mohammed VI
Benguerir. Marroc  |  Disseny: Signes

Universitas Telefónica
Centre de formació a La Roca del Vallès. Barcelona  |  Disseny: Morillas



Repsol
Implantació a nivell nacional i internacional  |  Disseny: Manual de señalizació Repsol



Anfaplace Living Resort
Casablanca. Marroc  |  Disseny: Foster & Partners



Hotel Sofía
Barcelona  |  Disseny: Morillas



Hotel Royal Champagne
Champillon. França  |  Disseny: Signes



Nobu Hotel Barcelona
Barcelona  |  Disseny: Signes



Hotel Four Seasons Casablanca
Casablanca. Marroc  |  Disseny: Signes



Hotel Das Stue
Berlín. Alemanya  |  Disseny: Signes



Hotel Renaissance Barcelona Fira
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona  |  Disseny: Signes



Hotel Monument
Barcelona  |  Disseny logotip: Summa · Disseny senyalizació: Signes



Ciutat de la Justícia
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona  |  Disseny: Morillas



Ajuntament de Cartagena
Cartagena. Múrcia  |  Disseny: Signes

Ajunt. de L’Hospitalet de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona  |  Disseny: Signes



Ajuntament de Naut Aran
Baqueira Beret. Naut Aran. Lleida  |  Disseny: Signes

Palacio de Ferias y Congresos
Màlaga  |  Disseny: Addison España



Puerto Venecia
Saragossa  |  Disseny: Signes



Anfaplace Shopping Center
Casablanca. Marroc  |  Disseny: Foster & Partners

Vremena Goda
Moscú. Rússia  |  Disseny: Signes



Megapark Barakaldo
Barakaldo. Biscaia  |  Disseny: Signes



Tanger City Center
Tànger. Marroc  |  Disseny: Signes



Mercat dels Encants Barcelona
Barcelona  |  Disseny: Signes

Les Gavarres
Tarragona  |  Disseny: Signes



Sexta Avenida
Madrid  |  Disseny: Signes 

Splau
Barcelona  |  Disseny: Ancor Retail (actual Brancor)



Hospital Vall d’Hebron
Barcelona  |  Disseny: Manual de senyalització Vall d’Hebron



Servicio Murciano de Salud
Pozo Aledo. Múrcia  |  Disseny: Signes

Clínica Corachan
Barcelona  |  Disseny: Signes



Hospital de Sant Pau
Barcelona  |  Disseny: Signes



Hospital de Dénia
Dénia. Alacant  |  Disseny: Signes

Hospital Universitari de Sant Joan
Reus. Tarragona  |  Disseny: Signes



Hospital del Mar
Barcelona  |  Disseny: Signes



DKV Seguros médicos
Saragossa  |  Disseny: Signes



Mutua Madrileña
Madrid  |  Disseny: Signes



Metro de Palma
Palma de Mallorca. Illes Balears  |  Disseny: Signes

Adif
Implantació a nivell nacional  |  Disseny: Summa



Signes Barcelona
Av.  Carrilet, 243
08907 L’Hospitalet · Barcelona
+34 932 061 000
info@signes.es

Signes Madrid
Pº Castellana, 43
28046 Madrid
+34 913 505 364
comercial@signes.es

signes.es

signesshop.es
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