
Księga znaku 1

KSIĘGA ZNAKU



Księga znaku 2

STANDARYZACJA  
LOGO
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Konstrukcja znaku
Logo firmy Aiut ma postać logotypu i nie 
posiada elementu graficznego (sygnetu). 
Jest najważniejszym elementem Systemu 
Identyfikacji Wizualnej.

Logotyp powinien być zawsze stosowany 
w wersji zgodnej z zaprojektowanymi 
proporcjami, kolorystyką i układem. Logotyp 
firmy Aiut nie posiada siatki konstrukcyjnej - 
tworzy go nazwa firmy zapisana małymi literami 
przy użyciu czcionki Impact.
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Kolory bazowe
Kolorami podstawowymi firmy Aiut są: 
cyjan oraz biały.

Podstawowe systemy określania kolorów: 
CMYK – system kolorów stosowany w druku 
offsetowym; RGB – system kolorów stosowany 
w grafice wyświetlanej na ekranach urządzeń 
elektronicznych; PANTONE – system kolorów 
tzw. specjalnych, opartych na pigmentach; 
HEX – system kolorów stosowany w witrynach 
internetowych i programowaniu.

CMYK 
C 100 
M 20
Y 0 
K 0

RGB 
R 0
G 149
B 218

PANTONE 
P 112-8C

HEX
#0095DA

RAL
5012 colour
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Pole ochronne 
Polem ochronnym jest przestrzeń wokół znaku, 
w której nie powinno się umieszczać żadnych 
elementów – tak graficznych, jak i tekstowych. 
Stosowanie pola ochronnego jest niezbędne dla 
zachowania czytelności i poprawnej ekspozycji 
logotypu. Konstrukcja pola ochronnego opiera 
się na module U (jest to wysokość litery U 
zastosowanej w logotypie). Górną krawędź pola 
ochronnego wyznacza się względem górnej 
krawędzi litery T.
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Minimalne wymiary
Przy pomniejszaniu logo należy zwrócić uwagę, 
czy przyjęta technika druku pozwoli na jego 
czytelną reprodukcję. Określona minimalna 
wielkość 15 mm gwarantuje zachowanie 
czytelności i rozpoznawalności znaku.

15 mm

skala 1:1
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Wersja 
monochromatyczna
 W uzasadnionych przypadkach (tj. do 
odpowiednich motywów projektowych) 
dopuszcza się stosowanie alternatywnych, 
ściśle określonych wersji barwnych logotypu. 
Dopuszcza się użycie wersji srebrnej (szarej), 
czarnej, a także wersji białej w kontrze na 
czarnym tle.
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Rekomendowane 
kolory tła 
Podstawowym kolorem tła jest biel. Dopuszcza 
się stosowanie teł w kolorach nieinwazyjnych i 
niezaburzających koloru logotypu.
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Zabiegi niedozwolone
Zabronione jest stosowanie teł zbliżonych 
kolorystycznie lub o zbyt małej kontrastowości 
względem barwy znaku.
Niedozwolone jest także stosowanie 
inwazyjnych teł pod logotypem, zaburzających 
czytelność znaku. 
Niedopuszczalne jest również zmienianie 
kolorów logo.
Zabrania się zniekształcania logo, m.in. 
poprzez zaburzanie jego: proporcji (ściskanie, 
rozciąganie), perspektywy, orientacji (obrót).
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AIUT Sp. z o.o. 
ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice   
Tel: (+48) 32 775 40 00   Fax: (+48) 32 775 40 01

www.aiut.com   •   info@aiut.com




