
PROFILMANUAL 

för Polynova



Grön

RGB
140-191-60

CMYK
53-0-91-0

HEX
#8cbf3c

Grå

RGB
147-149-151

CMYK
44-33-33-12

HEX
#939597

Ljus

RGB
235-141-236

CMYK
7-0-7-4

HEX
#ebf1ec

Svart

RGB
0-0-0

CMYK
100-100-100-100

HEX
#000000

Vit

RGB
255-255-255

CMYK
0-0-0-0

HEX
#ffffff

FÄRGER



LOGOTYPE



LOGOTYPE









KOMPLETTERANDE LOGOTYPER OCH 
GRAFISKA ELEMENT



REcycle
REduce
REuSe

REcycle
REduce
REuSe

KOMPLETTERANDE LOGOTYPER OCH 
GRAFISKA ELEMENT



TYPOGRAFI

Rubriker: Tydliga, snygga, moderna
rubriker skapar vi med typsnittet
Futura Bold Condensed.

Brödtexter: För löpande texter, likt den här, 
använder vi Futura Light som är lättläst, en-
kelt, tydligt och tidlöst.

Vi kan förstärka delar av en text eller
använda styckesrubriker med Futura Heavy.

FUTURA CONDENSED
EXTRA BOLD

Futura light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

Futura heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?



TYPSNITT FÖR PRESENTATIONER

I exepmelvis Power Point och andra dator-
program kommer inte typsnitten Futura fung-
era, så länge dom inte är installerade på 
användarens dator.

På grund av detta har vi tagit fram ett alter-
nativt typsnitt som finns installerat på alla 
datorer, så kallade skärmtypsnitt. Detta kan 
användas vis exempelvis presenationer.

De alternativa typsnitten är:
Impact för rubriker.
Gill Sans regular för löpande texter
Gil Sans Bold för att förstärka eller markera 
stycken och/eller ord.

IMPACT
Gil Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

Gil Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX-
YZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?



TYPSNITT FÖR DAGLIG KOMMUNIKATION

I Word och andra datorprogram behöver 
vi ett tillgängligt typsnitt som ligger lätt till 
hands för användaren.

Vi har valt Calibri som är förinställt som stan-
dardtypsnitt på många datorer. Vi kommu-
nicerar i typsnittet Calibri i vår dagliga kom-
munikation internt och med kunder. Detta 
är även typsnittet som används i brevmallar 
och mailsignaturer.

De alternativa typsnitten är:
Calibri Bold för rubriker.
Calibri Regular för löpande texter
Calibri Light för underrubriker

Calibri Bold
Calibri Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

Calibri Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?



RUBRIKTEXT Rubriktext
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nullam in luctus nisi, vel
eleifend sem. Aenean sit amet 
ligulavitae lectus sagittis rutrum 
at non urna. Morbi interdum 
tempus fermentum. Pellentesque 
ac consectetur orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nullam in luctus nisi, vel 
eleifend sem. Aenean sit 
amet ligulavitae lectus sa-
gittis rutrum at non urna. 
Morbi interdum tempus fer-
mentum. Pellentesque ac 
consectetur orci.


