
Podstawowa księga znaku

Gmina Łubowo



Spis treści

Kolorystyka podstawowa znaku........ 2
Wersje kolorystyczne logo (kolorowa,
czarno-biała....................................... 3
Budowa i proporcje logo.................... 4
Pole podstawowe i ochronne............. 5
Stosowanie tła................................... 6

1



Kolorystyka podstawowa znaku

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki.
Kolory znaku oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów
określonych w CMYK, niezależnie od techniki reprodukcji. Poniżej przedstawiono parametry
poszczególnych elementów sygnetu. Wykorzystano 100% nałożenie koloru.
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CMYK:
A - czerwony (0:89:100:0) 
B - pomarańczowy (0:60:100:0) 
C - żółty (0:0:100:0) 
D - czarny (0:0:0:100)

D
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Wersje kolorystyczne logo
(kolorowa, czarno-biała)

Zalecane jest użycie wersji kolorowej logo Urzędu Gminy Łubowo w każdym możliwym zastosowaniu
(drukowanych materiałach reklamowych i internecie). W szczególnych sytuacjach, kiedy brak możliwości
użycia kolorów (np. w gazetach) można posłużyć się wersją monochromoatyczną lub achromatyczną.

Wersja kolorowa CMYK:
A - czerwony (0:89:100:0) 
B - pomarańczowy (0:60:100:0) 
C - żółty (0:0:100:0) 
D - czarny (0:0:0:100)

Wersja kolorowa RGB:
A - czerwony: (255:0:0)
B - pomarańczowy (239:127:26) 
C - żółty (255:237:0) 
D - czarny (0:0:0)

Wersja achromatyczna:
biały
czarny
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Budowa i proporcja logo

Przykład wpisany w siatkę modułową.

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaku graficznego.
Stosowana jest w przypadku odwzorowania znaku na powierzchniach wielkoformatowych,
gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym 1/5 szerokości znaku graficznego.

Na karcie przedstawiono sposób konstrukcji znaku bazujący na zależnościach
wielkościowych wynikających z szerokości znaku graficznego.

Moduł konstrukcyjny:
kwadrat o boku równym 1/5 szerokości znaku graficznego.
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Pole podstawowe i ochronne logo

W celu zapewnienia odpowiedniej wyraźniej prezentacji ustalono minimalne wymagane pole ochronne.

Moduł konstrukcyjny:
kwadrat o boku równym 1/10 szerokości znaku graficznego.

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokól znaku, 
w którym znak może być użyty.

Pole ochronne definiuje obszar wokól znaku, w którym nie może pojawić się
żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa.

pole znaku

pole znaku

pole podstawowe

pole ochronne

Zasada konstrukcji pola podstawowego znaku marki

Zasada konstrukcji pola ochronnego znaku marki
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Stosowanie tła

Strona ilustruje dopuszczalne wersje kolorystyczne jednorodnego tła, na jakim można stosować znak
Herbu Gminy Łubowo.
Podstawowym tłem jest tło w kolorze białym. Dopuszcza się rwónież aplikację znaku na tle dowolnego
koloru np. na koszulkach.

tło białe tło dowolnego koloru np. niebieskie

tło dowolnego koloru np. zielonetło dowolnego koloru np. żółte
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