LOGO MANUÁL

ZÁKLADNÁ PODOBA LOGA
Logo RGB RADVAŇ je základným prvkom vizuálnej komunikácie našej spoločnosti a nasledujúce pravidlá
zobrazujú štandardy potrebné pre prezentáciu našej spoločnosti.
Logo spoločnosti tvorí štylizovaný text (názov spoločnosti) “RGB” a text vyjadrujúci región pôsobenia “RADVAŇ”.

VARIANTY LOGA
Logo spoločnosti je možné pre účely zviditeľnenia a propagácie značky používať v dvoch variantoch:
• orientované vo vodorovnej polohe
• orientované vo zvislej polohe

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA
Aby logo spoločnosti zaujalo a bolo dobre identifikovateľné, musí byť zobrazené bez rušivých elementov.
To znamená, že nesmie byť narušené inými prvkami ako napr. textom alebo grafickými objektmi. Veľkosť
ochrannej zóny je široká ako šírka písmena “g” štylizovaného textu RGB po celom obvode loga.

FAREBNOSŤ LOGA
Základná farebnosť logotypu je definovaná farbami PANTONE a ich následnom vyjadrení v RAL, CMYK
a RGB priestore.

ZÁKLADNÉ KORPORÁTNE FARBY
Pantone 167 C
Pantone 360 C
Pantone 7468 C
Pantone Process Black

FAREBNÁ ŠKÁLA CMYK
0 – 80 – 100 – 20
70 – 0 – 90 – 0
90 – 30 – 10 – 10
0 – 0 – 0 – 100

FAREBNÁ ŠKÁLA RAL
RAL 3016
RAL 6018
RAL 5015
RAL 9005

FAREBNÁ ŠKÁLA RGB
199 – 74 – 27
78 – 184 – 87
0 – 128 – 175
0–0–0

Čierna (K) je definovaná ako základná farba pri čiernobielej aplikácii logotypu. Nie je dovolené používať iné
farebné hodnoty, ako sú uvedené.

V prípadoch, keď je nútne logo RGB použit na tmavej alebo štruktúrovanej podkladovej ploche (obrázok), sa
logo môže použiť v tvare, kedy štylizovaný text “RGB” je ohraničený okrajom bielej farby v hrúbke 15% šírky
písmena “r”. Text “RADVAŇ” môže v takýchto prípadoch v bielej farbe.

FAREBNÁ REPRODUKCIA LOGA
Pokiaľ je to možné, mala by byť používaná farebná verzia loga RGB. V prípade situácie, kde použitie farieb nie je
možné, sú pripravené čiernobiele a monochromatické verzie loga. Monochromatické logo sa používa výhradne
pri jednofarebnej tlači.

ROZMERY LOGA
Aby logo spoločnosti bolo dobre identifikovateľné, musí byť zachovaná jeho minimálna veľkosť pri použití v
tlačenej reprodukcii pri rôznych hárkových formátoch. V tabuľke je uvedená minimálna šírka štylizovaného
textu “RGB”.

x1

x2
Formát

Minimálna šírka (x1)

Minimálna šírka (x2)

8 mm

4 mm

105 × 148 mm (A6)

10 mm

5 mm

148 × 210 mm (A5)

12 mm

6 mm

210 × 297 mm (A4)

16 mm

8 mm

297 × 420 mm (A3)

20 mm

10 mm

420 × 594 mm (A2)

24 mm

12 mm

594 × 840 mm (A1)

28 mm

14 mm

750 mm

375 mm

menšie ako A6

5100 × 2400 cm (bilboard)

Ukážky najmenšieho možného formátu použitia loga pre vybrané formáty:
menšie ako A6
A6

A5

A4

A3

ZAKÁZANÉ KOMBINÁCIE
Nesprávnych a nedovolených aplikácií logotypu je veľmi veľa.
Uvedené sú najčastejšie:
• Nie je dovolené neproporčne meniť šírku alebo výšku logotypu.
• Nie je dovolené meniť alebo zamieňať farebnosť prvkov logotypu.
• Nie je dovolené meniť pozíciu ktorýchkoľvek prvkov logotypu.
• Nie je dovolené vkladať nové grafické prvky, ktoré by mohli pôsobiť ako súčasť logotypu.
Ukážky možných zakázaných kombinácií:

