
Księga znaku

Księga identyfikacji wizualnej
logotypu firmy QUMAK S.A.



Opis znaku

Logo składa się z napisu - (font GoodTimes) oraz łuku,
przechodzącego przez literę Q i charakterystyczną 
czerwoną kropkę, co nadaje logotypowi bardziej
technologicznego charakteru.

Podstawowa wersja kolorystyczna to granatowe logo
z czerwoną kropką na białym tle.



Podstawowa kolorystyka

CMYK:   C: 100     M: 83     Y: 0     K: 10

RGB:      R: 25    G: 50     B: 119      

Pantone:   2748 C

Folia ORACAL:   049 (king blue)

RAL:   5002

CMYK:   C: 0    M: 95     Y: 100     K: 0

RGB:      R: 220    G: 54     B: 28      

Pantone:   485 C

Folia ORACAL:   032 (light red)

RAL:   3020

Użyte kolory



Skalowanie znaku

Podczas pomniejszania znaku należy przestrzegać podanych dopuszczalnych
wielkości minimalnych. Skalowanie poniżej wskazanych wielkości spowoduje
utratę czytelności i obniżenie jakości odwzorowania znaku.

Odmienne wartości obowiązują dla materiałów drukowanych i do wyświetlania
na ekranie monitora. Wielkości zostały podane w odpowiednich jednostkach miary 
– „mm” dla druku i „pixelach” dla wyświetlania na ekranie monitora.

druk

ekran

80 px

15 mm
minimalna wielkość znaku do druku (dokumenty, ulotki,
gadżety reklamowe itp.)

minimalna wielkość znaku wyświetlana na ekranie
(prezentacje, portale internetowe itp.)



Odmiany kolorystyczne

POZYTYW KONTRA

Na białym i jasnych tłach Na ciemnych tłach



Odmiany kolorystyczne

WERSJA CZARNO - BIAŁA

SKALA SZAROŚCI

100 % Black

100 % White

100 % Black
kulka -  40 % black

100 % White
kulka -  40 % black



Na gadżetach reklamowych w ciemnych kolorach (koszulki długopisy) 
jest dopuszczalne użycie srebrnych liter i  kropki w kolorze czerwonym.

Dopuszczalny jest także cały logotyp w kolorze srebrnym lub jasnoszarym 
- jeśli na gadżetach (zwłaszcza małych) możliwy jest tylko jeden kolor nadruku.

Odmiany kolorystyczne



Pole ochronne znaku

Dla zapewnienia czytelności i odpowiedniej ekspozycji znaku, należy zachować pole ochronne. 
Wszystkie inne elementy dokumentu (teksty, obrazy) muszą znajdować się poza jego obszarem.

Ponieważ logotyp QUMAK nie jest kształtem  symetrycznym, pola ochronnego znaku nie można 
określić w prosty sposób jednakową odległością z każdej strony znaku. Podstawę do określenia 
bezpiecznych minimalnych odstępów stanowi wymiar „a” wyznaczany na bazie litery Q - jak na 
powyższym rysunku.
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a



Pole ochronne znaku - przykłady

Margines
Wartość równa 3 odcinkom „a" to zalecany margines odsunięcia od krawędzi strony 
(dokumenty firmowe, prezentacje itp.).
 
Zalecana lokalizacja znaku na stronie to prawy górny róg, ale dopuszczalne jest 
umieszczanie go w pozostałych narożnikach strony.

a



Pole ochronne znaku - przykłady
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Brak minimalnego pola ochronnego.

Takie same odstępy od logotypu z każdej strony 
sprawiają że logo wydaje się jakby nie znajdowało
się centralnie, ale było przesunięte w lewą stronę.

Prawidłowe minimalne odstępy.



Niedopuszczalne modyfikacje

Niedopuszczalne jest użycie logotypu w kolorach innych
niż określone w księdze znaku.

Niedopuszczalne jest użycie ciemnej wersji logotypu 
na zbyt ciemnych tłach i wersji jasnej na tłach zbyt jasnych.

W żadnym wypadku nie jest dopuszczalna zmiana proporcji,
przechylanie i  logotypu.deformacja 



Zastosowanie znaku wśród innych logotypów

W przypadku zamieszczania logo Qumak wśród 
innych logotypów (na stronach partnerów,
plakatach z imprez, w których firma bierze udział) 
prosimy zwrócić uwagę na jego rozmiar, aby z uwagi 
na konstrukcję logotypu  - cienki łuk pod napisem 
- nie sprawiało wrażenia mniejszego w stosunku 
do pozostałych znaków.

Dostosowując ten rozmiar najlepiej wtedy wziąć 
pod uwagę wielkość samego napisu QUMAK a nie 
całego znaku z łukiem.


