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Logo | povolená užití

Základní varianta

Negativní varianta pro 
použití na podkladu 
tmavším než 50 %

Jednobarevná negativní 
varianta pro použití na 
červeném podkladu

Jednobarevná varianta 
pro použití na materiálech 
s technologickým omezením
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Logo | ochranná zóna

Ochranná zóna kolem loga je definována výškou malého písmene „o“ loga.
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Logo | barevnost

Černá 
PANTONE Black C 
CMYK 0,0,0,100 
RGB 0,0,0 
HEX #000000

Červená 
PANTONE 186 C 
CMYK 0,100,100,0 
RGB 227,6,19 
HEX #e30613
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Písma | primární písmo

Pro užití v oficiálních propagačních materiálech je předepsáno písmo Segoe a jeho řezy.

Hlavní nadpisy
Podnadpisy
Základní texty

Pro elektronickou komunikaci je předepsáno písmo Segoe UI.

- Segoe Regular 100 %

- Segoe Light 200 %

- Segoe Bold 400 % / 300 %

Vážení partneři, 
 
Gitestor eribusa ndelitiae prae nonsedit doluptatem quossintore et vidus, imus, cum 
iusamet que peratio omniaernata quis qui que sequo etur sequiam ipsaece pratetu 
reptibusdam, inis acerum eatur, sinihil mil int, occae dus vellam ento et apitatus molliam 
solut quam et, odis nulpa cum fugit es et duntem et et quia sit, tem ex experchiliti autati 
con resto doluptat.

- Segoe UI Regular
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Písma | sekundární písmo

Písmo Calibri a jeho řezy je dovoleno používat v případech, kde není použití primárního písma umožněno.

Hlavní nadpisy
Podnadpisy
Základní texty

Pro elektronickou komunikaci je také předepsáno jako sekundární písmo Calibri.

- Calibri Regular 100 %

- Calibri Light 200 %

- Calibri Bold 400 % / 300 %

Vážení partneři, 
 
Gitestor eribusa ndelitiae prae nonsedit doluptatem quossintore et vidus, imus, cum 
iusamet que peratio omniaernata quis qui que sequo etur sequiam ipsaece pratetu 
reptibusdam, inis acerum eatur, sinihil mil int, occae dus vellam ento et apitatus molliam 
solut quam et, odis nulpa cum fugit es et duntem et et quia sit, tem ex experchiliti autati 
con resto doluptat.

- Calibri Regular
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Logo | logotyp

Ve zvláštních případech lze využít logotyp značky. A to v případě technologického omezení, nebo například pokud je 
v materiálech třeba klást větší důraz na propagaci loga produktu. 
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Logo | příklady předepsaného a nepovoleného užití

S logem/logotypem je možné nakládat pouze v souladu s definicí danou logomanuálem.  
Není dovoleno logo přebarvovat ani do něj jakkoliv zasahovat.

kordcarbon

předepsaná užití nepovolená užití
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Logo | minimální velikost

Minimální šíře pro použití na tiskovinách je 25 mm v případě loga, 20 mm pak v případě logotypu. Logotyp použitý na 
tiskovině namísto plnohodnotného loga společnosti společně s logem produktu nesmí být širší než 1/2 loga produktu.

Minimální velikost loga 25 mm

Minimální velikost logotypu 20 mm
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