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Základní podmínky pro 
použití loga
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y

Síťový rozkres

Ukázka logoznaku a jeho postavení ve čtvercové 

síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Elektrowin. 

Ve výjimečných případech umožňuje konstrukci, 

např. při extrémních zvětšeních. Jako podklad 

pro reprodukci značky jakoukoli technologií je 

však nutné používat vektorové formáty značky 

na dodaných datových nosičích.

Konstrukce logoznaku
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Ochranná zóna

Ochranná zóna definuje minimální vzdálenost 

loga od okraje plochy, textu, ilustrace, listu, jiné 

značky atd. Logo je možné použít opakovaně  

horizontálně i vertikálně, a to vždy na dotek 

ochranných zón.

Vzhledem k subtilní formě loga je  

obzvlášť důležité dbát na ochrannou zónu.

ochranná zóna

! 
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Barevná pozitivní a negativní varianta

Ukázka použití logoznaku v barevném 

pozitivním a negativním provedení.

Základní barvy loga Elektrowin jsou: 

1. Zelená   - Pantone 362 C

 - CMYK 70/0/100/9

2. Černá  - Black 100 %

 - CMYK 0/0/0/100

Barevná negativní varianta

Barevná pozitivní varianta

Barevnost loga
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Vyobrazení ukazují použití barevného 

a černobílého logotypu na světlých, barevných, 

pestrobarevných a tmavých klidných plochách.

  

V případech, kdy je to nezbytné, 

postupujeme podle vyobrazené předlohy.

Povolené barevné použití 
jiného podkladu – příklady
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Zakázané barevné použití 
jiného podkladu – příklady
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Zakázané modifikace
značky

Veškeré povolené podoby značky Elektrowin 

jsou jasně definovány v tomto manuálu. Značky  

se nesmí nikterak upravovat ani barevně, ani 

tvarově nebo používat v rozporu s pravidly 

danými tímto manuálem. Příklady na této straně 

ukazují pouze některé nesprávné podoby. 
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Zde definujeme doporučené velikosti značky 

pro běžně používané formáty až do minimální 

velikosti. Velikost značky pro daný formát je 

pouze doporučená a může se lišit podle typu 

tiskoviny: např. na dopisní vkladové desky 

a dopisní papír podobného formátu (A4)

používáme značku v různých velikostech. 

Délka 70 mm

Příklad použití: vkladové desky

Délka 45 mm

Příklad použití: hlavičkový papír, obálky DL a C5,  

poznámkový blok

Délka 20 mm

Nejmenší možná varianta loga.

Příklad použití: razítko, post-it

Velikosti a využití 
logoznaku
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Firemní barvy

Základní barvy jsou zelená barva  

PANTONE 362 C a PANTONE BLACK.

Převody ze systému PANTONE do ostatních bar-

vových systémů (zejména CMYK) jsou pro účely 

tohoto manuálu speciálně upraveny. Je zaká-

záno používat převody ze vzorníku PANTONE 

nebo převody, které jsou součástí softwarových 

vzorníků grafických programů. 

Pantone 362 

CMYK  70/0/100/9

RGB  80/161/37

Pantone Process Black CE 

CMYK  0/0/0/100

RGB  0/0/0
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Šedoškálové provedení 
logoznaku

Šedoškálová pozitivní varianta Šedoškálová negativní varianta

Šedoškálová pozitivní varianta

Ukázka použití logoznaku v černobílém pozitiv-

ním provedení. Černobílá verze loga Elektrowin 

je určena pro černobílý tisk a některé specifické 

aplikace, kde není možné použít barevné prove-

dení (formulář telefaxu, razítka, raznice, speciální 

tisk na drobné upomínkové předměty atd.).

Šedoškálová negativní varianta

Ukázka použití logoznaku v černobílém negativ-

ním provedení. Negativní verze černobílého loga 

je určena pro inverzní černobílé aplikace. Negativní 

verze grafické značky je pouze doplňkovou tech-

nologickou modifikací, která nesmí v komunikaci 

nahrazovat základní (tj. pozitivní) variantu loga.

Pantone Cool Gray 7 EC 

CMYK  0/0/0/40

RGB  180/180/180

Pantone Process Black CE

CMYK  0/0/0/100

RGB  0/0/0
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Černobílé provedení
logoznaku

Černobílá pozitivní varianta Černobílá negativní variantaČernobílá pozitivní varianta

Ukázka použití logoznaku v černobílém pozitiv-

ním provedení. Černobílá verze loga Elektrowin 

je určena pro černobílý tisk a některé specifické 

aplikace, kde není možné použít barevné prove-

dení (formulář telefaxu, razítka, raznice, speciální 

tisk na drobné upomínkové předměty atd.).

Černobílá negativní varianta

Ukázka použití logoznaku v černobílém negativ-

ním provedení. Negativní verze černobílého loga 

je určena pro inverzní černobílé aplikace. Nega-

tivní verze grafické značky je pouze doplňkovou 

technologickou modifikací, která nesmí v komu-

nikaci nahrazovat základní (tj. pozitivní) variantu 

loga.

Pantone Process Black CE

CMYK  0/0/0/100

RGB  0/0/0
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Umístění značky 
v různých formátech

Značka Elektrowin je konstruována tak, aby ji 

bylo možno, při dodržení ochranné zóny, umístit 

kamkoli v dokumentu.



15 MANUÁL PRO POUŽÍVÁNÍ LOGA  ELEKTROWIN

Typy písma (fonty)

Na všechny tiskové a reklamní materiály spo-

lečnosti se používá jednotné písmo. Používání 

firemního písma je závazné pro všechny pracov-

níky i dodavatelské firmy. Používání jednotného 

typu písma v reklamě výrazně přispívá k udržení 

jednotného vizuálního stylu společnosti. Pro 

sazbu všech tiskovin společnosti je určeno fi-

remní písmo Frutiger CE v několika řezech. Jeho 

základní řez Medium je stanoven pro běžnou 

sazbu textů, ostatní zobrazené řezy jsou určeny 

jako vyznačovací (do titulků, nadpisů, záhlaví 

apod.).

Frutiger CE-L ight

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚÓ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúó
1234567890!@#$%^&*( )

Frutiger CE Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚÓ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúó
1234567890!@#$%^&*( )

Frutiger CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚÓ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúó
1234567890!@#$%^&*( )

Frutiger CE Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĚŠČŘŽÝÁÍÉÚÓ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzěščřžýáíéúó
1234567890!@#$%^&*()
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Firemní tiskoviny
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Hlavičkový papír

ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835   F: +420 241 091 834   E: info@elektrowin.cz

IČ: 27257843   Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027
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Hlavičkový papír –
druhá strana

ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835   F: +420 241 091 834   E: info@elektrowin.cz
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Dopisní papír – 
elektronický

ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835   F: +420 241 091 834   E: info@elektrowin.cz

IČ: 27257843   Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027
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Dopisní obálka DL

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem
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Dopisní obálka C4

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem
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Dopisní obálka C5

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem
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Dopisní obálka C6

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a.s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

životní prostředí – náš společný zájem
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FAX
Počet stránek: 

ODESÍLATEL

Fax:

Tel.:

PŘÍJEMCE

 
Fax:

životní prostředí – náš společný zájem

ELEKTROWIN a. s.

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835    F: +420 241 091 834

E: info@elektrowin.cz

Faxová zpráva
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Vizitka

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
T: +420 241 091 835 F: +420 241 091 849
E: jmeno.prijmeni@elektrowin.cz www.elektrowin.cz

Jméno Příjmení
funkce

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
T: +420 241 091 835 F: +420 241 091 849
E: jmeno.prijmeni@elektrowin.cz www.elektrowin.cz

Jméno Příjmení
funkce

životní prostředí – náš společný zájem

životní prostředí – náš společný zájem
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Jmenovka

životní prostředí – náš společný zájem

Jméno Příjmení
název funkce

životní prostředí – náš společný zájem

Jméno Příjmení
název funkce
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Komplimentka

With Compliments

životní prostředí – náš společný zájem
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životní prostředí – náš společný zájem

Místo vyhrazeno
názvu prezentace
Datum

Dipsandendem. Ceate corpore rferum nataque doluptam solescimus am, quiatus apedipsa cum 
utem aut fugit renes unt volupta turioreprae ped quat volori acestendenis et fuga. Ut et ipsam 
hicimus min cuptae ma corit lacessi tionsequo inci ditatem evenimus volute modipsant.

Id magnian deliqui consedi as arum alia nonsectem non nimagnam volorer rumenienim est ut aut que 
volendi piducia imaios vel int omnim aut atiam quodiss equatempore nonet et, experio stionseque 
venihilis dolupta derroresto et veliquam ipit rest, odipicia alis ullatem. Utem et lit aut volor aut audis 
plandan ientia venturem harum intionem quia velectur sitio omnimil mo es ut inihili atiorio cus ma 
volupid et eaque experis es dolore consequi aut volorep elentiae quiassite nissinctae sit pa de sequat 
molendae simagnim fuga. Et volent ut des ilia voluptae escidendunt lacepudis dolupta speritiur, ut 
voluptati o�c tessenimolum veliquam everoribus, conse natquamusdam eati is pa verum quisi nem 
disi doloria tecerum quam rerehendia eum il millupi cillaborio ma dolor sum et fuga. Ut unt ea sandel 
inctempos nus reruntur, siment ipiendis si o�c tessitas eosanti archillaut velescil.

Est, o�cimodis eicil excerchicias eatas veliquia core laborer ibercid et qui quia sanis acea velia verum 
videl estibusa nobit eum invenda sae net qui si ut est, es dolenimilis essendit ad quo volorem alibus 
acitemodit aut ullorrovidel ipit, nonet la conestibus ea dolupta tiost, omnimus mil magnimusandi 
antures dolut eumque eici conemol orerum aditia commoloratem repernatur sam latesequid quist 
dolore volumendit ipientis velibus doloris acerum eatis et quate dolorepudis aspidio o�cto cus aut 
volorae nus, cum facerat atistrum et volorrum volentio volutempos esenden delecab in nulpari.

Optios exped ute id ut ex evel moditiat voloratia non por molorpos am fugit quatecest utem as natium 
vellendae esequatur? Comnis por se porem aut int ipid qui aborem et, vellabo rehent. Cimusandenim 
lat am rehendiae sam explique cusapidusae optas digenis eatur a as magnist iatibus, unt atemo eium 
voluptat es et aruptate est por sequi adit quae nobisseque doloriaecus sequam aut et aut que volupti 
nvenit, o�cient aturend itatemped quae dus ventibus modi soluptae volorerate pa niscili beratur? Qui 

Podtitulek

Titulek

Dipsandendem. Ceate corpore 
rferum nataque doluptam 
solescimus am, quiatus apedi-
psa cum utem aut fugit 

Renes unt volupta turioreprae 
ped quat volori acestendenis. 

Ut et ipsam hicimus min cuptae 
ma corit lacessi tionsequo inci 
ditatem evenimus volute modi-
psant.

Id magnian deliqui consedias 
arum alia nonsectem non 
nimagnam volorer rumenienim 
est ut aut que volendi piducia 
imaios vel int omnimaut

Podtitulek

Titulek

Dipsandendem. Ceate corpore rferum nataque doluptam solescimus am, quiatus apedipsa cum 
utem aut fugit renes unt volupta turioreprae ped quat volori acestendenis et fuga. Ut et ipsam 
hicimus min cuptae ma corit lacessi tionsequo inci ditatem evenimus volute modipsant.

Id magnian deliqui consedi as arum alia nonsectem non nimagnam volorer rumenienim est ut aut que 
volendi piducia imaios vel int omnim aut atiam quodiss equatempore nonet et, experio stionseque 
venihilis dolupta derroresto et veliquam ipit rest, odipicia alis ullatem. Utem et lit aut volor aut audis 
plandan ientia venturem harum intionem quia velectur sitio omnimil mo es ut inihili atiorio cus ma 
volupid et eaque experis es dolore consequi aut volorep elentiae quiassite nissinctae sit pa de sequat 
molendae simagnim fuga. Et volent ut des ilia voluptae escidendunt lacepudis dolupta speritiur, ut 
voluptati o�c tessenimolum veliquam everoribus, conse natquamusdam eati is pa verum quisi nem 
disi doloria tecerum quam rerehendia eum il millupi cillaborio ma dolor sum et fuga. Ut unt ea sandel 
inctempos nus reruntur, siment ipiendis si o�c tessitas eosanti archillaut velescil.

Est, o�cimodis eicil excerchicias eatas veliquia core laborer ibercid et qui quia sanis acea velia verum 
videl estibusa nobit eum invenda sae net qui si ut est, es dolenimilis essendit ad quo volorem alibus 
acitemodit aut ullorrovidel ipit, nonet la conestibus ea dolupta tiost, omnimus mil magnimusandi 
antures dolut eumque eici conemol orerum aditia commoloratem repernatur sam latesequid quist 
dolore volumendit ipientis velibus doloris acerum eatis et quate dolorepudis aspidio o�cto cus aut 
volorae nus, cum facerat atistrum et volorrum volentio volutempos esenden delecab in nulpari.

Optios exped ute id ut ex evel moditiat voloratia non por molorpos am fugit quatecest utem as natium 
vellendae esequatur? Comnis por se porem aut int ipid qui aborem et, vellabo rehent. Cimusandenim 
lat am rehendiae sam explique cusapidusae optas digenis eatur a as magnist iatibus, unt atemo eium 

Název kapitoly

životní prostředí – náš společný zájem

Powerpointová
prezentace
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životní prostředí – náš společný zájem

životní prostředí – náš společný zájem

životní prostředí – náš společný zájem

životní prostředí – náš společný zájem

CD potisk
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životní prostředí – 
náš společný zájem

E
LE

K
T

R
O

W
IN

E
LE

K
T

R
O

W
IN

ELEKTROWIN a. s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835

F: +420 241 091 834

E: info@elektrowin.czživotní prostředí – náš společný zájem

životní prostředí – 
náš společný zájem

CD booklet
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životní prostředí – 
náš společný zájem

ELEKTROWIN a. s.

Michelská 300/60

140 00 Praha 4

T: +420 241 091 835

F: +420 241 091 834

E: info@elektrowin.cz

CD booksleeve

životní prostředí – 
náš společný zájem

životní prostředí – náš společný zájem



www.elektrowin.cz


