Manuál značky Czech Equestrian Team
Základní provedení
Barevné pozitivní
provedení

Barevné negativní
provedení

Jednobarevné negativní
provedení

Tato tvarová varianta je výchozí pro
všechny aplikace značky. Dané poměry
velikosti a kompozice prvků značky jsou
závazné a není dovoleno je měnit. Není
dovoleno vytvářet jiná barevná provedení.

Barevné negativní provedení se používá
pro takové aplikace značky, kde barevné
pozitivní provedení není na daném pozadí
dostatečně čitelné.

Používá se v těch případech, kdy technologie
umožnuje pouze jednu barvu a barva pozadí
je tmavší než barva potisku.

Jednobarevné provedení
Používá se v těch případech, kdy technologie umožnuje pouze jednu barvu a barva pozadí je světlejší než barva potisku.

Minimální velikost značky

Ochranná zóna značky

Značka v materiálu

Minimální velikost určuje velikost značky
zaručující její bezchybnou reprodukci
tiskovými technikami.

je minimální velikost plochy
v bezprostřední blízkosti značky, do které
nesmí zasahovat text, jiné logo ani další
grafické prvky.

V případě aplikace značky do materiálu
ražbou, gravírováním, leptáním apod. jsou
všechny části značky zahloubené nebo
vyvýšené v jedné rovině.

X

X

X
20 mm

120 px

X

X

Manuál značky Czech Equestrian Team (verze 1.0) Design © Martin Vácha /Studio Najbrt/ 2013 Kontakt studio@najbrt.cz1/2

Použití na podkladové ploše
Uvedené kombinace barevných provedení značky na pozadí v základních a doplňkových barvách produktu jsou závazné. Zobrazené
příklady ilustrují následující pravidlo: pokud je barevné pozadí opticky světlejší než 40 % černé, používá se barevné pozitivní provedení
značky. Na podkladech střední sytosti se používá jednobarevné negativní provedení a na tmavých podkladech se používá barevné negativní
provedení. Je vhodné pozadí vždy zesvětlit nebo ztmavit tak, aby bylo možné ve větší míře používat barevné pozitivní nebo barevné
negativní provedení značky.

Základní barvy
CET modrá

CET bronzová

PANTONE®

PANTONE Metallic®
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Samolepící fólie lesklá
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Samolepící fólie lesklá

Archer Equestrian
Základním písmem produktu je Archer
Equestrian. Písmo je jedním ze základních
prostředků tvorby jednotného vizuálního
stylu produktu a mělo by být užíváno
ve všech aplikacích.
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