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01. Sygnet

Sygnet
Zastosowany w głównej wersji logotypu
w dwóch wersjach językowych.

Sygnet uproszczony
Prosta budowa znaku do stosowania
w małej skali. Sygnet posiada uproszcząną
budowę, a powiększone odstępy linii,
zwiększają światło wewnątrz znaku.

Zaktualizowany projekt sygnetu wg fasady budynku na ulicy Tłomackie 3/5 (gmach dawnej
Centralnej Biblioteki Judaistycznej proj. Zachariasza Ebera).

02. Logotyp

PL
Logotyp w języku polskim
z zaznaczoną siatką i polem ochronnym
wynoszącym 2/₃ wysokości logotypu.

EN
Logotyp w języku angielskim
z zaznaczoną siatką i polem ochronnym.

Logotyp uproszczony
Alternatywna wersja logotypu w języku polskim
i angielski zawierająca uproszczoną wersję
sygnetu do zastosowania w małej skali.

Zasady budowy logotypu, przyporządkowania typografii wględem sygnetu.

03. Logotyp_wersje

PL
Logotyp w języku polskim
w negatywie i pozytywie

EN
Logotyp w języku polskim
w pozytywie i negatywie

Logotyp uproszczony
Logotyp w języku polskim i angielskim
w negatywie i pozytywie

Logotyp w przedstawieniu pozytywu i negatywu.

04. Kolor

Zapis podstawy kolorystyki identyfikacji z opisem barw dla w przestrzeni
cyfrowej (RGB, Hex) oraz koloru farb w materiałach drukowanych (CMYK, Pantone).
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05. Wielkości

Logotyp
Pozytyw — sugeruje się nie stosować logotypu
gdy wysokość znaku wynosi mniej niż 15 mm
lub 70 px.
Negatyw — nie mniej niż 17 mm lub 74 px.

Logotyp uproszczony
Pozytyw — nie należy stosować logotypu
gdy wysokość znaku wynosi mniej niż 7 mm
lub 40 px.
Negatyw — nie mniej niż 8 mm lub 44 px.
Uwaga! Do druku logotypu w negatywie,
sugerowane jest użycie w 100% pokrycia koloru.
Rastrowanie linie pozostaną zdeformowane.

Sugerowana minimalna wielkość logotypu dla wielkości fizycznej oraz elektronicznej.

06. Typografia

Opis krojów pisma użytych na potrzeby identyfikacji oraz sugerowanego pisma

Krój główny

Calluna Sans Regular
Calluna Sans Italic
Calluna Sans Bold
Calluna Sans Bold-Italic

Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
Chwyć małżonkę, strój bądź pleśń z fugi.
Pack my box with five dozen liquor jugs.
Jackdaws love my big sphinx of quartz.
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Calluna Regular
Calluna Italic
Calluna Bold
Calluna Bold-Italic

Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
Chwyć małżonkę, strój bądź pleśń z fugi.
Pack my box with five dozen liquor jugs.
Jackdaws love my big sphinx of quartz.
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Krój edytowalny

Arial Regular

Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.

Pismo stosowane do tworzenia i edycji
w materiałów cyfrowych (web, e-mail) oraz
na potrzeby druków biurowych. Posiada
rozszeżony alfabet łaciński oraz znaki
alfabetu greckiego, hebrajskiego i cyrylicy.

Arial Italic

Chwyć małżonkę, strój bądź pleśń z fugi.

Arial Bold

Pack my box with five dozen liquor jugs.

Arial Bold-Italic

Jackdaws love my big sphinx of quartz.

Podstawowa rodzina kroju pisma
zastosowana w identyfikacji. Zawiera
podstawowe łacińskie znaki grupy latin A
oraz rozszerzone latin B.
Projekt: Exlibris
Adres: www.exljbris.com/callunasans.html

Krój uzupełniający
Uzupełnienie podstawowego kroju pisma
identyfikacji. Zawiera podstawowe łacińskie
znaki grupy latin A oraz rozszerzone latin B.
Pismo używane do składu materiałów
edytorskich.
Projekt: Exlibris
Adres: www.exljbris.com/calluna.html

Krój dostępny na większości systemów
operacyjnych. Możliwy zamiennik
w postaci pisma Helvetica.

używanego do celów biurowych.
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07. Stosowanie

Dozwolone i zabronione zasady użytkowania logotypu.

Dozwolone — zmiana koloru

Niedozwolone — kolorowanie

Dozwolone jest używanie monochromatycznego
logotypu (pozytyw/negatyw) w dowolnej barwie.
Warunek to zachowanie kontrastu logotypu i tła.

Niedozwolone jest posługiwanie się więcej niż
jednym kolorem w znaku. Logotyp w każdym
przypadku pozostaje monochromatyczny.

Niedozwolone — usówanie

Zabronione — rozciąganie

Zabronione jest usówanie jakiegokolwiek
elementu z logotypu. Znak stosowany jest
całości. Wyjątek stanowi sygnet, który
w określonych przypadkach (np. ikona),
może funkcjonować osobno.

Nie rozciągać logotypu, nie zmieniać
proporcji boków.

Niedozwolone — kontrast

Niedozwolone — tło

Stosowanie zbyt małego kontrastu tła do logotypu.

Zabronione używanie logotypu
na nierównomiernym tle, w skutek
którego natępuje utrata czytelności.

Opracowanie projektu
to/studio

www.to-studio.pl
ultramaryna@to-studio.pl
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