Manual Maskintjänst
Logotyp/Symbol
Dessa riktlinjer är ämnade att säkerställa att
Maskintjänst Logotyp och Symbol alltid används och
presenteras på ett konsekvent och tydligt sätt.
När Maskintjänst logotyp eller symbol används är
målet alltid att de ska presenteras så att de
omedelbart känns igen.

Logotypen
För att säkerställa att logotypen och symbolens funktion i alla situationer finns det
framtaget ett antal varianter.

Här visas de två standardversionerna, 1- resp. 2-vånings logotyperna. Dessa versioner ska
användas i första hand. Färgerna är svart samt grön (Pantone 361).

De negativa versionerna ska användas när bakgrunden är mörk eller flerfärgad för att inte
riskera att göra logotypen otydlig.

När färg inte kan erhållas, används denna svart/vita variant där den gröna färgen ersätts
med ett raster (50%).

Symbolen
Symbolen kan vid speciella tillfällen användas separat, dvs. skild från texten Maskintjänst.

Då får den dock endast den positiva färgade versionen grön (Pantone 361) eller den
rastrerade versionen (50%) användas.

Logotypen mot olika bakgrunder
Den positiva logotypen (standardversionen) ska användas mot ljusa bakgrunder.
I de fall bakgrunden är mörk, flerfärgad eller mönstrad används den negativa versionen
med den svarta plattan.

Färger
Förutom svart, används en gräsgrön nyans

PANTONE®
361 C

Pantone 361
CMYK 69-0-100-0
RGB 75-173-24

100 %
Svart

100 % svart

(OBS! Digatala färgutskrifter kanske inte återger färgen korrekt.)

Logotypens minsta storlekar
De minsta rekommenderade storlekarna för logotypen är:

1-vånings versionen:
bredd 37 mm, höjd 4,5 mm.

2-vånings versionen:
bredd 12 mm, höjd 15,5 mm.

Använd inte logotypen på detta sätt…

Använd inte Outlineversioner

Använd inte annan färg än Pantone 361

Använd inte deformerade versioner.

Använd inte rastrerad version vid färgtryck
(jpeg-format eller likn.)

Använd logotypen/symbolen enligt instruktionen på sid.2. Vid vissa speciellt tillfällen
kan det dock krävas att undantag görs. Kontrollera då först med företagsledning eller
marknadsansvarig.
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