Manuál značky Nová zelená úsporám
základní pozitivní provedení

základní černobílé provedení

základní jednobarevné provedení

Výchozí varianta značky pro veškeré
aplikace, pokud je na pozadí dostatečně
čitelná.

se používá, když z technologických
důvodů není možné použít barevné
provedení.

se používá, když z technologických důvodů
není možné použít barevné ani černobílé
provedení (razítko, vektorová grafika,
jednobarevný tisk apod.).

základní negativní barevné
provedení

základní negativní černobílé
provedení

základní negativní jednobarevné
provedení

se používá pro aplikace značky
na černém nebo velmi tmavém pozadí.

se používá tam, kde pozitivní
provedení není na tmavém pozadí
dostatečně čitelné a kde není možné
z technologických důvodů použít
negativní barevné provedení.

se používá tam, kde pozitivní
provedení není na tmavém pozadí
dostatečně čitelné a kde není možné
z technologických důvodů použít
negativní barevné či černobílé provedení.

negativní jednobarevné provedení
se používá na podkladové ploše v základních barvách značky.
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doplňková varianta značky
se používá v případech, kdy formát aplikace neumožňuje umístění základní varianty v dostatečné velikosti.

základní barvy

je minimální velikost plochy
v bezprostřední blízkosti značky, do které
nesmí zasahovat text, jiné logo ani další
grafické prvky.

V případě aplikace značky do materiálu
ražbou, gravírováním, leptáním apod. jsou
všechny zahloubené nebo vyvýšené části
značky v jedné rovině.

Číselné hodnoty barev slouží pro různé
způsoby použití: přímé barvy Pantone®
a soutiskové barvy CMYK pro tisk
ofsetem, sítotiskem apod., RGB a HTML
pro promítání a zobrazování na displejích
(webové aplikace), RAL pro nátěrové
hmoty a samolepicí fólie (neprůsvitné
a translucentní) pro signmaking.

0,5 x

značka v materiálu

0,5 x

ochranná zóna

0,5 x

Pantone®: 2935 C
CMYK: 100 52 0 0
RGB: 0 80 190
HTML: 0050B8
RAL: 5017
3M Scotchcal lesklá: 100-47
3M Scotchcal matná: 30-8780
3M Scotchcal průsvitná: 3630-97

1x

0,5 x

0,5 x

0,5 x

Pantone®: 361 C
CMYK: 77 0 100 0
RGB: 67 176 42
HTML: 43B02A
RAL: 6018
3M Scotchcal lesklá: 100-719
3M Scotchcal matná: 30-730
3M Scotchcal průsvitná: 3630-156

0,5 x
1x
0,5 x

minimální velikost značky
zaručuje její bezchybnou reprodukci.

12 mm

písmo trivia sans book
Řez book je určen pro sazbu
doplňkových textů.

4 mm

AaBbCc123

Pantone®: 390 C
CMYK: 27 0 100 3
RGB: 181 205 0
HTML: B5CD00
RAL: neni
3M Scotchcal lesklá: 100-449
3M Scotchcal matná: 30-720
3M Scotchcal průsvitná: 3630-106
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