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Značka je důležitou součástí prezentace firmy.
Profesionální způsob jejího používání zajišťuje
jednotný vizuální styl prezentace, posiluje solidnost
a důvěryhodnost obchodní a marketingové
komunikace společnosti.
Grafický manuál značky je souborem závazných
pravidel a postupů při aplikaci značky
společnosti ELEMAN. Nedílnou součástí tohoto
manuálu jsou soubory elektronických dat
obsahující značky, jejichž využívání ve firemní
komunikaci a designu je závazné.

1.1. Značka
základní plnobarevná verze
značky na bílém pozadí

Základním prvkem vizuálního stylu společnosti je značka.
Základní plnobarevná verze značky aplikovaná na bílém
pozadí je nejpoužívanější a zároveň preferovanou verzí
aplikace značky. Ostatní povolené varianty (na firemním
žlutém pozadí, na černém pozadí, ve stupních šedi,
ve stupních šedi na černém pozadí, černobílá, černobílá

na černém pozadí), které Manuál také definuje, je možné
aplikovat pouze v případech, které povoluje Manuál.
Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení
tak, aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly
uvedenými v tomto Manuálu.

1.2. Značka
plnobarevná značka
na firemním žlutém pozadí

V případě užití barevné verze značky na firemním žlutém
pozadí je žlutý grafický element nahrazen bílou barvou.
Definice firemní barevnosti je v kapitole Barevnost. V případě
aplikace této značky je vždy zapotřebí dodržovat ochrannou
zónu kolem značky (viz kapitola ochranná zóna).

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

1.3. Značka
plnobarevná značka
na černém pozadí

V případě užití barevné verze značky na černém pozadí
je grafický název „eleman“ v barvě bílé, tak jak
je prezentován na této straně Manuálu. Také v tomto případě
je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

1.4. Značka
ve stupních šedi

Provedení značky ve stupních šedi používáme všude tam,
kde není možná aplikace v základním plnobarevném
provedení. V těchto případech je barva firemní žlutá
nahrazena ekvivalentem 40 % barvy černé (viz kapitola
o barevnosti). Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat
ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

1.5. Značka
ve stupních šedi
na černém pozadí

Provedení značky ve stupních šedi na černém pozadí
používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním
barevném provedení a v provedení ve stupních šedi.
Žlutý element je zde nahrazen 40 % černé barvy.
Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou
zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

1.6. Značka
černobílá verze

Provedení černobílé značky používáme všude tam, kde
není možná aplikace v základním barevném provedení
a v provedení ve stupních šedi. Také v tomto případě
je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

1.7. Značka
negativní černobílá verze
značky na černém pozadí

Negativní provedení černobílé značky na černém pozadí
používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním
barevném provedení a v provedení ve stupních šedi
na černém pozadí. Také v tomto případě je zapotřebí
dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak,
aby značka dosahovala své estetické kvality.
Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.
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1.8. Značka
ochranná zóna

Ochranná zóna je velmi důležitá, díky ní je zajištěno
správné vyznění, čitelnost a vnímání značky jako
samostatného grafického prvku. Ochranná zóna definuje
minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky,
do kterého nesmí zasahovat žádný text ani grafický prvek.

Rozměry ochranné zóny značky ELEMAN se udávají
ve velikosti šířky litery „l“ obsažené ve značce „eleman“
(viz nákres).
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1.9. Značka
minimální velikost

Kodifikace minimální velikosti značky pro jednotlivé
provedení určuje minimální velikost, ve které může
být značka ještě aplikována tak, aby byla zaručena
její dostatečná čitelnost, rozpoznatelnost a estetická
kvalita.Minimální velikost značky ELEMAN je definována
výškou 5 mm.
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1.10. Značka
zakázané varianty

Je zakázáno aplikovat značku v rozporu se základními
pravidly uvedenými v tomto materiálu:
A/ Změna firemní barevnosti
B/ Záměna firemních barev
C/ Deformace značky
D/ Modifikace značky (outline)

E/ Aplikace na jiné než firemní žluté a černé
F/ Nedostatečná čitelnost značky na pozadí
G/ Aplikace bez typického tvaru litery „e“ ve značce
H/ Aplikace stínování či 3D efektů

A

B

C

D

0%-15%
15%-30%
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40%-70%
70%-90%
90%-100%

1.11. Značka
aplikace značky
na pozadí

Základní barevné (A, B), ve stupních šedi (C) i černobílé
provedení značky primárně aplikujeme na bílou
podkladovou plochu, kde nejlépe vynikne. V případě
aplikace na jinou, než bílou podkladovou plochu je
vždy nutné dodržet dostatečnou čitelnost značky vůči
podkladové ploše, na kterou je aplikována. V opačném
případě je nutné aplikovat značku včetně bílé podkladové

plochy o minimální velikosti ochranné zóny. Na této
stránce jsou příklady správné aplikace značky na pozadí
(sloupec A – plnobarevná značka na nesourodém podkladě
např. fotografie, B – plnobarevná značka na sourodém
pozadí, C – značka ve stupních šedi) a nesprávné aplikace
sloupec D. Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu
a čitelnost.

Firemní žlutá
Pantone

Pantone Process Yellow C

CMYK

0/0/100/0

RGB

249/227/0

HTML/Hex values

F9E300

RAL K7 CLASSIC

1021 Rapsgelb

Avery 500 Event film

526 Stone Yellow

Oracal 8500

025 Brimstone yellow
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Firemní černá

2.1. Barevnost
základní barvy

Pantone

Pantone Process Black C

CMYK
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RGB

30/30/30

HTML/Hex values

1E1E1E

RAL K7 CLASSIC

9017 Verkehrsschwarz

Avery 500 Event film

502 Black
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070 Black
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Dalším základním prvkem vizuálního stylu jsou barvy.
Jsou zastoupeny ve značce a provázejí celý vizuální styl
společnosti. Barvy jsou definovány primárně barevností
PANTONE. V případě, že není možné použití barevnosti
PANTONE nebo zvolená technologie vyžaduje použití
jiných barevných systémů jsou v tabulce k dispozici tyto
ekvivalenty CMYK, RGB, HTML a RAL.

70%

Tabulka dále obsahuje údaje o odstínu v případě aplikace
plotrovací fólie (Avery a Oracal) nebo nástřiku barvou (RAL).

ABCDEFGHIJKL
ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
&@ 0123456789ěščřžýáíé+-?‘!

3.1. Písmo titulkové
Cervo Medium

Titulkovým písmem společnosti ELEMAN je Cervo v řezu
Medium. Vhodně doplňuje značku společnosti a dohromady
tvoří nezaměnitelný vizuální styl. Používáme jej ve všech
tištěných i elektronických materiálech. Je určen pro sazbu
nadpisů a titulků. Při použití písma Cervo není povoleno jeho
stínování a umělé nasílení.

Roboto – Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
&@ 0123456789
Roboto – Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
&@ 0123456789

3.2. Písmo výplňové
Roboto

Výplňovým písmem společnosti ELEMAN je Roboto
v řezu Regular a Bold. Toto písmo se používá k vyplňování
šablon merkantilních tiskovin, elektronických materiálů
např. web a tvorbě jiných tiskových materiálů, přičemž
základní text je sázen řezem Regular, pro zvýraznění textu
je možné použít tučného řezu Roboto Bold.

Při použití písma Roboto není povoleno jeho stínování
nebo umělé nasílení.

Veškeré texty, obsažené v tomto manuálu, podléhají
autorskému zákonu a je zakázáno je jakkoliv kopírovat
či využívat k jiným účelům.
Design, koncepce a produkce: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.
www.hmsdesign.cz

