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Každá společnost má jedinečnou identitu a proto je důležité si 
uvědomit, že všechny projekty které realizuje, vycházejí právě
z této identity a zanechávají určité dojmy.

Součet všech dojmů, které se realizují za účasti firemních tiskovin, 
inzerce, reklamních předmětů, reklamy atd., musí být efektivní
a smysluplné pro všechny skupiny, se kterými komunikují.

Základním kamenem identifikačního systému firmy je značka.
Její tvar, barevnost a čitelnost spolu s přiíslušnou typografií napomáha 
efektivnější komunikaci a odevzdává zprávu o spolehlivé společnosti.
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Základní varianta loga - verze A
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Základní varianta loga - verze B
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Negativní varianta loga - verze A



LOGO
MANUAL

Negativní varianta loga - verze B
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Zakázané varianty a použití loga

Logo není dovoleno upravovat, ani barevně, ani tvarově, nebo ho aplikovat v rozporu s pravidly 
danými tímto manuálem. Vyobrazení na této straně ukazují pouze některé nesprávné podoby 
a použití značky. /změna barevnosti, naklánění, stínování, podtrhávání, rámečkování, změna 
proporcí, písma...atd./
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Definice barev

Zde jsou definovány základní barvy logotypu. Používáme dvě barvy - cihlově oranžovou a 100% 
černou. Barvy jsou definovány dle vzorníku PANTONE, dále v RGB a v CMYKu. Barevnost je 
vždy třeba dodržet z hlediska jednoho z těchto uvedených barevných modulů.

CMYK 0/66/98/0
RGB 244/119/35
PANTONE Orange 021C

CMYK 8/8/10/0
RGB 232/227/221
PANTONE WARM GREY 1 C

CMYK 33/11/16/0
RGB 170/199/206
PANTONE 550 C

CMYK 31/14/83/0
RGB 186/191/85
PANTONE 7492 C
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,+!?/(){}–;%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,+!?/(){}–;%

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,+!?/(){}–;%

Proxima Nova Light

Proxima Nova Regular

Proxima Nova Bold

Definice firemní typografie

Jako hlavní korporátní písmo používáme font Proxima v řezech light, regular a bold.
Pokud nám technologie nedovoluje využití tohoto písma, lze rovněž použít standardní
systémové písmo - Arial.
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