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Logo manuáL - Pouze Pro Použití firmy tauerhabitat 
a její Partnery



Logo_manuál
Úvod

Obsah logo manuálu
Logotyp TAUERhabitat - hlavní logotyp - charakteristika stavby loga
Logotyp - základní varianty - definice barev 
Logotyp - alternativní varianty v základní barevnosti
Znak logotypu „TH“ v různých variantách
Logotyp - ochranná zóna
Logotyp - možné barevné provedení na různých podkladech
Logotyp - označení produktů
Znak logotypu „TH“ - příklady zobrazení znaku na fotografiích
Logotyp - ukázky zobrazení na fotografiích
Logotyp - ukázky nesprávného zobrazení na fotografiích
Logotyp - ochranný prvek fotografií pro internet 
Logotyp - příklady některých zakázaných variant

Grafický logo manuál TAUERhabitat, slouží k jednoznačnému a srozumitelnému výkladu firemního vizuálního stylu. Jednotný vizuální styl je důležitý k identifikaci
a komunikaci firmy jak ve vztahu k jiným institucím, organizacím a médiím, tak k široké veřejnosti. Současně posiluje i pocit sounáležitosti a sebeuvědomění uvnitř 
firmy.
Základními prvky jednotného vizuálního stylu je grafická značka - logotyp, typ písma a barevnost. Tento grafický logo manuál obsahuje informace,
předpisy a doporučení, jak aplikovat prvky firemního vizuálního stylu v praxi. Samozřejmě není možné uvést všechny varianty a souvislosti, ve kterých se grafické 
prvky uplatní. To dává uživatelům určitou volnost v jejich aplikaci. Aby však nedošlo při užití grafických prvků ke ztrátě identity, k porušení typografických pravidel 
nebo estetických parametrů, jsou zde uvedeny i příklady zakázaných variant značky a jejího použití. Respektování výše uvedených zásad je závazné pro každého, 
kdo se podílí na aplikaci vizuálního stylu organizace.

K názvu firmy:
Při podpisu nebo jakékoliv jiné korespondenci se užívá výraz „TAUERhabitat“ a nikdy né „Tauerhabitat“.
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9Interiéry s fantazií

Logotyp_možné barevné provedení na různých podkladech

Příklady aplikace logotypu na jednotný antracitový či tmavý podklad
Vždy je nutné brát ohled na sytost podkladu a následně zvážit, která varianta je nevhodnější

PANTONE 325 C
C:58  M:0  Y:29  K:0
R:100  G:204  B:201
HEX: #64CCC9

PANTONE WHITE
C:0  M:0  Y:0  K:0
R:255  G:255  B:255

světle tyrkysová

PANTONE WHITE
C:0  M:0  Y:0  K:0
R:255  G:255  B:255

stříbrný přechod nebo PANTONE 877 C

ČERNÁ 60%
C:0  M:0  Y:0  K:60
R:135  G:135  B:134
HEX: #878786

ČERNÁ 4%
C:0  M:0  Y:0  K:4
R:247  G:247  B:247
HEX: #f7f7f7

ČERNÁ 35%
C:0  M:0  Y:0  K:35
R:188  G:188  B:188
HEX: #bcbcbc

poz. 0% poz. 50% poz. 100%

Jedinými povolenými barvami jsou níže definované barvy. 
Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny

A2)

B)

C)

A1)A)

B2)B1)

C2)C1)
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Logotyp_možné barevné provedení na různých podkladech

Příklady aplikace logotypu na jednotný tyrkysový podklad. 

PANTONE 432 C
C:80  M:58  Y:45  K:60
R:51  G:63  B:72
HEX: #333F48

PANTONE WHITE
C:0  M:0  Y:0  K:0
R:255  G:255  B:255

PANTONE WHITE
C:0  M:0  Y:0  K:0
R:255  G:255  B:255

Jedinými povolenými barvami jsou níže definované barvy. 
Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny

PANTONE 877 C
stříbrná

A2)

B)

C)

A1)A)

B2)B1)

C2)C1)

antracitová
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Znak logotypu „TH“_ příklady zobrazení znaku na fotografiích

Příklad aplikace znaku „TH“ na fotografiích. Tato varianta je vhodná v případě menších rozměrů fotografie.

Jestliže je znak „TH“ použit na fotografii, je třeba zajistit dostatečný kontrast mezi znakem a pozadím.
Umístěn má být vždy vpravo dole. Lze vybrat ze tří barevných variant: tyrkysová, antracitová, bílá

tyrkysová varianta

antracitová varianta
bílá varianta
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Logotyp_ukázky zobrazení na fotografiích

Příklad aplikace logotypu na fotografii. 

Jestliže je logotyp použit na fotografii, je třeba zajistit dostatečný kontrast mezi logotypem a pozadím.
V případě neklidného pozadí je možné použít pod logotyp podklad. Preferovaná varianta je varianta bez 
podkladu umístěna vpravo dole. Lze vybrat ze tří barevných variant: tyrkysová, antracitová, bílá.

tyrkysová varianta

antracitová varianta

bílá varianta











Logotyp TAUERhabitat je vizuálním majetkem společnosti TAUERhabitat a neměl by být nikdy používán bez výslovného souhlasu firmy TAUERhabitat.

Použití logotypu TAUERhabitat musí být v souladu s tímto logo manuálem, anebo je zapotřebí obrátit se na zástupce společnosti TAUERhabitat.

Všechny propagační materiály společnosti TAUERhabitat musí být před použitím schváleny zástupcem této firmy.

V případě změn v logo manuálu kontaktujte: 
m.ozanova@email.cz

2017 TAUERhabitat


