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2. Wersja podstawowa znaku 

Znak umieszczony jest horyzontalnie.
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3. Forma i budowa znaku

Znak posiada jeden podstawowy moduł ustalania proporcji X.

W ramach  pola ochronnego logo umieszczanie innych elementów 
jest zabronione. Szerokość tego pola jest równa odległości między 
godłem a czterema wierszami tekstu.

      Niedozwolone użycie logo.
      Przykłady obok ilustrują użycie logo, gdzie pole ochronne zostało 
      naruszone. Miejsca naruszeń są zaznaczone X.
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4. Drukowanie na kolorowych tłach.
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Bundeslogo może być używane na tłach o różnym kolorze, 
ale najlepiej prezentuje się na białym tle.

Próg nasycenia koloru tła w wersji negatywu (tekst).
Od około 60% intensywności koloru tła w górę zaleca się stosowanie 
wersji logo w negatywie (tekst), aby uzyskać delikatny kontrast 
pomiędzy tłem i tekstem.
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5. Pozytyw / negatyw -możliwości wykorzystania
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Pomimo tego, że logo wygląda najlepiej na białym tle może być używane 
na innych kolorach. Wzrost intensywności koloru tła wymaga
użycia tekstu (i tylko tekstu) w kontrze, który zamienia się z pozytywu 
w negatyw.
     
     Godło w logo nie zmienia koloru, ale tekst tak. 
     W zależności od intensywności koloru tła, wartości tła o nasyceniu 
     od 60 % powoduja zamianę tekstu z pozytywu w negatyw.    
     Korzystanie z logo w wersji czarno&białej jest dozwolone tylko 
     do natężenia tła 70%. Jeśli intensywność jest wyższa, kontrast 
     pomiędzy tłem i godłem jest zbyt mały.
     Na czerwonym tle logo występuje z godłem w pozytywie z białym konturem,
     oraz z tekstem w negatywie.
     Na czarnym tle logo występuje z godłem w pozytywie z białym konturem,
     oraz z tekstem w negatywie.
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Frutiger Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwvxyz

6. Liternictwo w znaku

Cechy charakterystyczne fontu Frutiger Light:
humanistyczny krój bezszeryfowy, funkcjonalny, proporcjonalny, 
geometryczny podział, czytelny i harmonijny.

Frutiger Light
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55 mm (100 %) 36 mm (65,4% ) 32 mm (58,2% )
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Rozmiar oryginalny (100%)
Wielkość ta jest standardem dla większości zastosowań.
Wszystkie de�nicje czcionek i wymiary odnoszą się
do tej wielkości. Rozmiar ten powinien być stosowany 
w np.: materiałach drukowanych w formacie A5 i A4, 
wizytówkach i kopertach.

Minimalny rozmiar dla drukarek biurowych (65,4%).
W celu utrzymania jakości i czytelności logo
jest to minimalny możliwy rozmiar do użycia 
w druku biurowym.

Minimalny rozmiar w druku profesjonalnym (58,2%)
w celu utrzymania jakości i czytelności 
rozmiar ten de�niowany jest jako najmniejsza 
dozwolona wielkość możliwa do użycia 
na  profesjonalnych maszynach drukarskich 
w drukarniach.

7. Rozmiary

Logo może być używane w różnych rozmiarach.
W zależności od tego do jakich materiałów zostanie użyte, przyjmujemy 
odpowiednie wielkości; dotyczy to również logo w skali czarno&białej. 
Skalowanie w dół jest ograniczone, a skalowanie w górę nie. 
Maksymalny rozmiar logo jest nieograniczony.
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8. Niedozwolone mody�kacje w znaku

Nie dopuszcza się:
- nieproporcjonalnego skalowania znaku,
- umieszczania elementów logotypu w innych kon�guracjach 
  niż zostało to zaprojektowane,
- zmian kolorystyki znaku,
- innych działań na niekorzyść proporcji znaku,
- naruszania pola ochronnego znaku. 
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9. Kolorystyka znaku

Księga znaku Bundeslogo

C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0

R: 255, G: 0, B: 0

PANTONE: 485 C lub 485 U

C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100

R: 35, G: 31, B: 32

PANTONE Proces Black C




