
LOGOMANUÁL



     Corporate logomanuál společnosti ARBOR, spol. s r. o., je základním prostředkem k vytvoření         
jednotné vizuální komunikace, která profiluje tvář společnosti a dostává ji do povědomí klientů,    
obchodních partnerů a celé veřejnosti. Jednotný vizuální styl je vytvořen ze základních prostředků, 
kterými jsou název společnosti, její logotyp, korporátní písmo a barvy. Pro vytvoření nezaměnitel-
ného jednotného vizuálního stylu je ve vlastním zájmu společnosti řídit se pravidly pro používání 
těchto prostředků ve všech formách vnější i vnitřní komunikace společnosti. Podobu, varianty            
a pravidla pro použití popisuje tento grafický manuál.

ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE ZNAČKY



BAREVNÝ LOGOTYP

Všechny uvedené elementy spolu tvoří logotyp ARBOR.
 
Název společnosti se uvádí výhradně bez uvedení právní 
subjektivity. 

Podoba logotypu je přesně definována tímto manuálem, 
nesmí se svévolně upravovat, přemisťovat jeho jednotlivé 
komponenty, měnit vzájemný poměr stran a velikosti symbo-
lu a textu, využívat v logotypu jiné písmo nebo měnit jeho 
barevnost. 

Musí být vždy použity z originálních podkladů. 

Logotyp musí vždy obsahovat slovo "ARBOR" spolu                        
s grafickým elementem, který je nedílnou součástí logotypu. 

Upřednostňuje se použití logotypu ARBOR na bílém podkla-
du.

Logotyp se může používat v pozitivní i negativní formě,               
v černém provedení i ve stupních šedi.



KORPORÁTNÍ BARVY

PANTONE 2935 C
c100, m62, y0, k0
r5, g93, b168

PANTONE 144 C
c0, m53, y100, k0

r242, g142, b0

Barvy jsou jedním ze základních prostředků vizuální komunikace. Na základě jednotně definovaných barev 
vytváří logotyp a posilují jednotný vizuální styl a zviditelňují jeho existenci. Barvy logotypu jsou definovány 
pomocí barevné škály PANTONE, CMYK a RGB.



KONSTRUKCE LOGOTYPU

1a

1/3a

4,8a

Grafická kostrukce logotypu přesně definuje velikostní poměry jednotlivých komponent. Pro jejich popis je definována 
jednotka "a", která je rovna výši logotypu. 

Rozkres znázorňuje, jak je logotyp konstruován a jaké jsou vzájemné poměry jednotlivých částí logotypu.



ČERNOBÍLÝ LOGOTYP

PANTONE Process Black UP
c0, m0, y0, k100

r0, g0, b0

V případě, že existuje výrobní omezení, které vylučuje použití plnobarevného logotypu, může být použita černo-bílá 
barevnost logotypu. V situacích, kdy se používá černý podklad a výrobní omezení vylučují použití plnobarevného 
logotypu, může být použita inverzní černo-bílá barevnost logotypu.



DALŠÍ BAREVNÉ KOMBINACE

PANTONE Process Black UP

PANTONE 144 C



DALŠÍ BAREVNÉ KOMBINACE

PANTONE 877 C

PANTONE 871 C

Barevné varianty ve stříbrné a zlaté barvě jsou určeny zvláště pro použití na luxusních předmětech nebo tiskovinách.



DALŠÍ BAREVNÉ KOMBINACE

PANTONE 2935 C

Varianta v modré barvě je výhradně určena pro použití na razítka s modrým polštářkem.



OCHRANNÁ ZÓNA

1/3a 1/3a

1/3a

1/3a

Při každé aplikaci logotypu dbáme na to, aby byla kolem logotypu dodržena ochranná 
zóna, tj minimální čistý prostor bez cizích, rušivých grafických elementů, které ztěžují zapama-
tovatelnost a čitelnost loga. 

Ochranný prostor logotypu je stanoven minimální plochou v bezprostřední blízkosti logotypu, 
do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie a podobně. 

Velikost této ochranné zóny je definována výškou grafického elementu logotypu ARBOR.



MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ VELIKOST

šířka 20 mm

Minimální velikost logotypu zaručuje jeho 
bezchybnou reprodukci v rozlišení, které 
jsou schopny zajistit běžné kancelářské 
tiskárny. 

Doporučená minimální šířka logotypu je 

20 mm

Při této velikosti se ještě zachovávají 
detaily a čitelnost kompozice. Je proto 
nevhodné používat logotyp v menších 
rozměrech, než je doporučeno.



NEPOVOLENÉ ÚPRAVY

- použití pouze jedné z barev při 
  barevné variantě logotypu 
  (v případě modré barvy kromě razítka)
- použití jiných než definovaných
  barev

- použitá nepřípustná obvodová linka 
- nepřípustná změna písma v nápisu

Nepřípustná barevnost logotypu: 

Nepřípustná změna kompozice 
logotypu

Nepřípustná změna typografie 
logotypu:

Nepřípustná deformace logotypu: 

- natočení 
- zkosení
- nepřípustná deformace osy, 
  ať už vertikální nebo horizontální 



GRAFICKÝ PRVEK

Grafický prvek je samostatně 
použitelný element logotypu. Je 
ho možné používat pro ilustraci        
a tvorbu grafického designu        
materiálů ARBOR.
Grafický prvek lze používat                
v různých velikostech, s průsvitností, 
případně je možné používat        
jednotlivé elementy grafického 
prvku samostatně. 
Při použití grafického prvku nemusí 
být dodržena ochranná zóna. 
Části grafického prvku mohou 
vycházet z formátu do spadavky.



1a

1/3a

2/5a

4,8a

Všechny uvedené elementy spolu tvoří logotyp ARBOR COOLING. Logotyp musí vždy obsahovat slova "ARBOR COOLING" 
spolu s grafickým elementem, který je nedílnou součástí logotypu. 
Grafická konstrukce logotypu přesně definuje velikostní poměry jednotlivých komponentů. Pro jejich popis je definována 
jednotka "a", která je rovna výši logotypu. Rozkres znázorňuje, jak je logotyp konstruován a jaké jsou vzájemné poměry         
jednotlivých částí logotypu.

KONSTRUKCE DCEŘINÉHO LOGOTYPU



PANTONE 877 C

PANTONE 871 C

PANTONE Process Black UP
c0, m0, y0, k100

r0, g0, b0

Tato barevnost je totožná
pro všechny odvozené

logotypy dceřiných společností
skupiny ARBOR.

PANTONE 2935 C
c100, m62, y0, k0
r5, g93, b168

PANTONE 144 C
c0, m53, y100, k0

r242, g142, b0

BAREVNOST DCEŘINÉHO LOGOTYPU



OCHRANNÁ ZÓNA DCEŘINÉHO LOGOTYPU

1/3a 1/3a

1/3a

1/3a

Při každé aplikaci logotypu dbáme na to, aby byla kolem logotypu dodržena ochranná 
zóna, tj minimální čistý prostor bez cizích, rušivých grafických elementů, které ztěžují zapama-
tovatelnost a čitelnost loga. 

Ochranný prostor logotypu je stanoven minimální plochou v bezprostřední blízkosti logotypu, 
do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie a podobně. 

Velikost této ochranné zóny je definována výškou grafického elementu logotypu ARBOR.



LOGOTYP NA BAREVNÝCH PODKLADECH

Tato část pojednává o využívání logotypu na různých podkladových plochách. 

Pro zachování maximální čitelnosti a kontrastu je žádoucí umisťovat logotyp vždy na bílý nebo graficky homogenní     
podklad. Doporučuje se neumísťovat logotyp na graficky nehomogenní podklad. Pokud je podklad strukturovaný             
a použití logotypu by bylo málo kontrastní, je třeba umístit logotyp na bílou plochu se správně zachovanou ochrannou 
zónou, jak je definováno v kapitole “Ochranná zóna”.



LOGOTYP NA BAREVNÝCH PODKLADECH

V této části jsou uvedeny příklady nesprávného umístění logotypu na fotografii nebo barevném podkladu, které však 
nepokryjí všechny zakázané způsoby použití, a proto se v zájmu jednotné vizuální komunikace nedovoluje použití takových 
variant, které se odlišují od povolených a popsaných v tomto manuálu. Pro jakékoliv způsoby použití je nutné respektovat 
pravidla estetiky vždy tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno společnosti AROBOR, spol. s r. o.



KORPORÁTNÍ PÍSMO

Century Gothic Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáäčďéíľĺňôŕšťúýž
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÄČĎÉÍĽĹŇÔŔŠŤÚÝŽ1234567890.,:; ()!?+/%[]<>˚^¨

Century Gothic Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáäčďéíľĺňôŕšťúýž
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÄČĎÉÍĽĹŇÔŔŠŤÚÝŽ1234567890.,:; ()!?+/%[]<>˚^¨

Century Gothic Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáäčďéíľĺňôŕšťúýž
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÄČĎÉÍĽĹŇÔŔŠŤÚÝŽ1234567890.,:; ()!?+/%[]<>˚^¨

Century Gothic Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáäčďéíľĺňôŕšťúýž
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÄČĎÉÍĽĹŇÔŔŠŤÚÝŽ1234567890.,:; ()!?+/%[]<>˚^¨

Definice korporátního písma
je platná i pro všechny dceřiné

společnosti skupiny ARBOR.

Na všech tiskovinách, reklamních        
materiálech, v elektronické komunikaci  
i v interních dokumentech se používá 
bezpatkové písmo Century Gothic.


