Corporate Identity

Logotyp

Konstrukcja
Pole ochronne
Pole ochronne znaku – pusta przestrzeń
wokół znaku chroniąca go przed wszelką
ingerencją wizualną, np. tekstem.
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A

W przypadku logo PZSzach pole ochronne
wyznaczono za pomocą modułu, którym
jest kwadrat o boku A, gdzie A jest szerokością litery S ze znaku PZSzach.
Pole ochronne o powyższym rozmiarze
stosujemy zawsze, kiedy znak znajduje się
w sąsiedztwie innych elementów.

Minimalna wielkość znaku
Minimalna wielkość znaku to 20mm
bez pola ochronnego.
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Wersje logotypu
Wersja pełnokolorystyczna
Wersja na białym i czarnym tle

Wersja monochromatyczna
To wersja logotypu, w której elementy
kolorowe zastąpiono ze względów technologicznych, szarościami.

Wersja achromatyczna
W przypadku druków achromatycznych (czarno – białych) lub
w przypadku tłoczeń czy graweru,
może być konieczne zastosowanie
logotypu w wersji jednokolorowej –
wówczas logo i nazwa firmy występują
w czarnym kolorze
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Dodatkowe wersje
Wersja pozioma
Wersja pozioma z nazwą skróconą oraz
pełną

Wersja pionowa
z pełną nazwą
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Dodatkowe informacje
Nie należy stosować
- innego tła niż biały/czarny oraz te wymienione w kolorystyce
- zniekształconego znaku
- innego koloru wypełnienia
- obrysowanego znaku
- efektu cienia dla jakiegokolwiek elementu
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Kolorystyka

Kolorystyka podstawowa
Czerwony
C0 M100 Y100 K0

R255 G0 B0

#FF0000

R0 G0 B0

#000000

R135 G135 B135

#878787

Czarny
C0 M0 Y0 K100

Szary
C0 M0 Y0 K60

Kolorystyka
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Czcionka

TT Firs Neue Bold
TT Firs Neue Bold 40pt (40pt leading)

Cumsandrem zzriuree,
si bla feu facin utpat.
TT Firs Neue Bold 30pt (30pt leading)

Rud min hendignis nulla
faccum digna feugiametue et
nibh ex ercilisisis am iriliqui
elenim aut vel utat.
TT Firs Neue Bold 20pt (22pt leading)

Duis aliquet sagittis ligula. Sed hendrerit
venenatis tellus, a rutrum mi semper nec.

Czcionka

7

Czcionka

TT Firs Neue Regular
TT Firs Neue Regular 20pt (24pt leading)

Vivamus volutpat sapien rutrum felis feugiat, non
facilisis augue sagittis. Praesent condimentum
tortor a vulputate fringilla. Aenean tempus dictum
placerat.

TT Firs Neue Regular 15pt (20pt leading)

Nam a metus eget quam fringilla sollicitudin a quis nisl. Vestibulum sollicitudin nibh ac odio porta malesuada. Morbi pellentesque vitae elit porta efficitur.
Sed vestibulum, massa in tincidunt tempor, lorem mauris
commodo leo, molestie elementum ante dolor ac diam.
Mauris hendrerit at neque sed
ultrices. Nunc imperdiet pretium
velit.

Czcionka

Duis at velit augue. Etiam ullamcorper augue ullamcor- per,
dapibus ligula ut, porta mi. Ut
rhoncus nunc eu au- gue interdum, non iaculis leo blandit.
Nunc turpis metus, pharetra et
dui ac, ornare eleifend nunc.
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