Konto Orange
design manuál

logotyp

logotyp l logotyp

Logotyp Konto Orange
V‰etky uvedené elementy spolu tvoria
logotyp Konto Orange. Musia byÈ vÏdy
pouÏité z originálnych podkladov.
Logotyp musí vÏdy obsahovaÈ slová
“konto” a “orange” ktoré sú neodeliteºnou súãasÈou logotypu.
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Minimálna ochranná zóna
Aby mohol logotyp Konto Orange
jasne vyniknúÈ, mal by maÈ okolo seba
toºko priestoru, koºko je moÏné. Minimálna ochranná zóna je definovaná
rámãekom okolo logotypu.
Tento rozsah voºnej plochy je predpísan˘ pre pouÏitie vo v‰etk˘ch tlaãov˘ch materáloch, aby sa typografia
nezobrazovala príli‰ blízko logotypu.
Ak je to moÏné, mala by byÈ táto
plocha väã‰ia. Minimálna ochranná
zóna sa vzÈahuje na v‰etky poloÏky, na
ktor˘ch sa logotyp Konto Orange
pouÏíva.
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farebnosÈ logotypu l logotyp

Logo Konto Orange môÏe byÈ v nasledujúcich farbách:

Logotyp Konto Orange
VÏdy keì je to moÏné, mal by byÈ logotyp ãierno-oranÏov˘.
PouÏit˘ materiál by mal byÈ navrhnut˘ tak, aby bolo
moÏné pouÏiÈ ãierno-oranÏov˘ logotyp.

âierno-siv˘ logotyp na bielom podklade
Len v prípade, Ïe existuje nejaké v˘robné obmedzenia,
teda nie obmedzenia, t˘kajúce sa ceny alebo návrhu,
ktoré vyluãujú pouÏitie aj oranÏovej farby, moÏe byÈ poÏitá
len ãierna farba. Logotyp bude teda ãierno-sivé.

Bielo-sivé logotyp na ãiernom podklade
V situáciách, kedy sa pouÏíva ãierny podklad a v˘robné
obmedzenia vyluãujú pouÏitie oranÏovej farby, môÏe sa
namiesto základnej ãierno-sivej verzie logotypu pouÏiÈ
miesto ãiernej, biela farba. Logotyp bude bielo-siv˘.
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Na bielom pozadí
UprednostÀuje sa pouÏitie logotypu Konto Orange na
bielom podklade.

Na ãiernom pozadí
Druhou alternatívou je ãierny podklad. Zmena vo farebnosti logotypu na bielo-oranÏov˘ variant.

Na svetlom farebnom pozadí
Logotyp Konto Orange môÏe byÈ zobrazené na in˘ch
pozadiach len za predpokladu, Ïe znaãka je jasne rozli‰iteºná a Ïe farba pozadia nijak˘m spôsobom nekoliduje
s ãierno-oranÏovou farbou.
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Na svetlom ‰tvorfarebnom obrázku
Ak sa logotyp pouÏíva na fotografickom pozadí, malo by
byÈ umiestnené na mieste, ktoré na jednotnú farebnosÈ
a ‰truktúru.

Na tmavom ‰tvorfarebnom obrazku
Ak sa logotyp pouÏíva na fotografickom pozadí, malo by
byÈ umiestnené na mieste, ktoré na jednotnú farebnosÈ
a ‰truktúru. Logotyp bude bielo-oranÏov˘.

Na farebn˘ch tlaãovinách
Ide o ‰peciálny prípad farby logotypu, ktorá môÏe byÈ
pouÏitá v publikaáciách, ktoré sú tlaãené na farebnom
papieri, napr. Financial Times alebo Zlaté stránky. V tomto
prípade môÏe byÈ logotyp vo farbe tlaãovíny, ale len ak je
farebnosÈ papiera svetlej‰ia ako urãená oranÏová farba.
FarebnosÈ logotypu musí byÈ stále s súlade s uvedan˘mi
pravidlami. Logotyp nesmie byÈ nikdy vo farbe tlaãovín.
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Pantone

Procesná farebnosÈ (CMYK)

Pre v‰etky tlaãové aplikácie sú farbami logotypu
Konto Orange, farby Pantone Black a Pantone 151.

Pri ‰tvorfarebnej tlaãi je ‰pecifikácia farieb logotypu
nasledovná:

Pantone® Black

black

100%

Pantone® 151 C

black

30%

Toto je vÏdy preferovaná farebnosÈ logotypu.

Perspex

cyan
0%
magenta 60%
yellow 100%
black
0%

Plastic

ICI Perspex ãierna 962

RAL ãierna 9011

ICI Perspex oranÏová 363

RAL oranÏová 2008

Paint

Samolepiaci vinyl
3M Scotchcal, Controltac

NCS 9005-R80B ãierna

100F-12 ãierna

NCS 0090-Y40R oranÏová

100F-14 jasná oranÏová

Webstránky

# 000000 ãierna
# 999999 svetlosivá
# FF6600 oranÏová

RGB

R 0
G 0
B 0
R 255
G 89
B 0
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1x

3x

32x ochranná zóna - ‰írka

9x ochranná zóna - v˘‰ka
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Logotyp je v neprípustnej farebnosti.
Bola puÏitá len oranÏová farba.

Logotyp je v neprípustnej farebnosti.
Farby boli navzájom vymenené.

Logotyp je v neprípustnej farebnosti.

Logotyp bol zdeformovan˘. Neprípustné.

Nebol poÏit˘ spávny rez písma
pri tvorbe logotypu. Neprípustné.

Logotyp je v neprípustnej farebnosti.
PouÏitá neprípustná obvodová linka.

Neprípustná deformácia logotypu.

Natoãenie loga.
Neprípustná deformácia logotypu.

Neprípustná deformácia logotypu.
Nespávny pomer jednotliv˘ch
ãastí logotypu.
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