GRAFISK MANUAL
WALLOXSTRAND

WALLOXSTRAND | INTRODUKTION

VARUMÄRKET WALLOXSTRAND
För att förstärka och förtydliga varumärket
Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam
hållen identitet. Den grafiska profilen utgör
grunden för den bild som ges och bidrar till en
konsekvent visuell identitet och igenkänning.
Den visuella identiteten ska också f örmedla
Walloxstrands kärnvärden – hur vi vill att
varumärket ska uppfattas. Vi vill att Walloxstrand
ska förmedla en hållbar, kvalitativ och miljö
medveten känsla.
Denna grafiska manual ska underlätta för
Walloxstrand att ge ett enhetligt utseende i de
olika sammanhang och kanaler som vi syns i.
Här hittar du grunderna och riktlinjerna för vår
grafiska profil.

WALLOXSTRAND | LOGOTYP

LOGOTYPEN
Logotypen är Walloxstrands ansikte utåt och u
 tgör
basen för den grafiska profilen. L ogotypen består av
namnet Walloxstrand i versaler med ett grönt s tiliserat
hus ovanför.

Logotypen
i färg

LOGOTYPEN | VARIANTER
Logotypen finns i färg och i svartvitt (positiv och
negativ). I första hand används l ogotypen i färg och då
på vitt, det grafiska trämönstret eller annan ljus bak
grund. Den svartvita logotypen ska endast a nvändas
vid svartvita utskrifter, på m
 örka b
 akgrunder eller vid
enfärgstryck.

Logotypen i
svartvit (negativ)

Logotypen i
svartvit (positiv)

LOGOTYPEN | FRIZON
För att logotypen ska synas tydligt och k omma till sin
rätt är det viktigt att säkerställa att det finns en frizon
runt den. Figuren här intill v isar logotypens frizon. Inga
texter, bilder eller grafiska element får p
 laceras närma
re logotypen än ”X”. Logotypen får inte heller placeras
närmare sidans kant än ”X”

LOGOTYPEN | STORLEK
För att säkerställa god läsbarhet och återgivning bör
logotypen inte understiga 20 mm.

20 mm
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LOGOTYPEN | PLACERING

Brevpapper

Logotypen har olika placeringar på olika enheter.

Kontorsmaterial
Eftersom man är van att hitta en tydlig avsändare i
huvudet på ett brevpapper eller kuvert, placerar vi
logotypen högst upp till vänster på k ontorsmaterial.

Annonser
Eftersom man är van att hitta avsändaren i sidfoten på
till exempel annonser och broschyrer, placerar vi logo
typen nere till höger på sådanda enheter.
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Annonser

Specialplaceringar
I vissa fall kan enhetens form avgöra var logotypen
hamnar. Logotypen får centreras för att ge bättre balans.

Eftersom man är van att hitta avsändaren
i sidfoten på till exempel annonser och
broschyrer, placerar vi logotypen nere till
höger på sådanda enheter.

Visitkort
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FÄRGER
Walloxstrands profilfärg är en dov n
 yans av grön. Grön
är en färg som andas miljömedvetenhet och inger en
lugn och naturlig känsla.

CMYK: 58, 38, 72, 27
Profilfärg

RGB: 105, 113, 76
Hex: #69714c
PMS PANTONE: 371

Ljusbeige, mintgrön, mörkgrå, roströd och gulorange
används som komplementfärger. Dessa färger ska
användas som komplement till den gröna profilfär
ger på tillexempel bårder, i diagram eller puffar. De
förstärker den naturliga, sobra och lugna känslan.

CMYK: 4, 4, 4, 8
RGB: 232, 231, 230
Hex: #e8e6e6

Som ett grafiskt mönster används en träådring på beige
bakgrund.
CMYK: 24, 8, 18, 0
RGB: 205, 218, 211
Hex: #cddad3

Komplementfärger

CMYK: 58, 69, 53, 60
RGB: 58, 58, 60
Hex: #3a3a3c

CMYK: 31, 88, 100, 41
RGB: 126, 42, 7
Hex: #7e2a07

CMYK: 1, 31, 89, 0
RGB: 249, 185, 35
Hex: #f9b923
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TYPOGRAFI
Huvudtypsnittet är Source Sans Pro som används i
skärningarna Extralight och Bold. Source Sans Pro är ett
typsnitt som är lättläst och tydligt samtidigt som det ger
ett mjukt intryck med dess runda och öppna former. Det
är optimerat för både print, webb och mobilskärmar.
Skärningen Bold fungerar bra i r ubriker, medan
Extralight används som komplement till Bold och
i brödtext. Lämpliga förhållanden m
 ellan grad och
radavstånd i brödtext är 9/12 pt, 10/13 pt och 11/14 pt.
I och med Lightversionens tunna linjer medför det en
minskad bläckanvändning. I och med att det är en san
serif, dvs utan klackar, sparar det också bläck.
Typsnittet internt är Ecofont Vera Sans. Ecofont Vera
Sant är ett lättläst och miljövänligt typsnitt. I och med
dess håligheter i bokstäverna, reduceras bläckåtgången.
Typsnittet är läsbart och fungerar bra i mindre stor
lekar i och med att ”bläcket blöder” och fyller igen
ihåligheterna. I större storlekar påverkas dock läsbar
heten negativt. Bäst är det att använda detta typsnitt
internt och då det är mindre storlekar.

Aa
Aa
Aa

Source Sans Pro Extralight
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Source Sans Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Ecofont Vera Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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MÖNSTER
Som ett grafiskt mönster används en träådring på beige
bakgrund. Den användas bland annat på visitkort, brevpap
per samt övriga enheter för att föstärka känslan av miljö.
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BILDSPRÅK
Bilder används framförallt på webben samt i broschyrer
med syfte att förstärka Walloxstrand i dentitet och visa
pågående och slutförda projekt. Tonaliteten som ska
genomsyra Walloxstrand är stort fokus på kvalitet och
miljö, vilket innebär bilder på såväl trädetaljer som
färdiga projekt. Även bilder på människor kan a nvändas
för att få en mer personlig koppling samt förmedla
känslan av de bygger bostäder som man vill leva och
bo i .
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Brevpapper

Presentation

Visitkort
ÄMNE TEXT TEXT TEXT

ID QUIS AUT
• Ont quam faccum lat ea comnisti
nonsequ idemporum que num
• aligeni mporum nus estrum haribus damusam ut que es aut recae
volorporem reicatiur simet aut
• expeditatio doluptae denimol uptatur, corumendis re, vendeless.
comnisti nonsequ idemporum

ÄMNE TEXT TEXT TEXT
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