LOGOLIST

PAVOUK RECORDS
VARIANTA NA ŠÍŘKU
Logotyp v této variantě je použitelný pro
tiskové účely jako jsou vizitky, hlavičkové
papíry, obálky, formuláře, potisk aut, polep
autoplachet nebo na plakáty a letáky. Je
vhodný především pro obdélníkové
formáty, kde vynikne jeho horizontální
dynamika

Tvar a barevnost značky

Černobílé a inverzní provedení

Značka se skládá ze symbolu (mikrofonu s kruhem okolo a červenou výplní)a logotypu - nápisu. Symbol lze
použít i samostatně, samotný nápis ne.

Při použití v černobílém provedení je nutné dbát na vhodnost použití positivní nebo negativní varianty tak,
aby značka nesplývala s pozadím.

Značka by měla být v barevné variantě používána pouze na pozadí, které nebude způsobovat splývání nebo
narušování čitelnosti značky. Značka může být použita v uvedeném inverzním barevném provedení, pokud to
vyžaduje pozadí, na kterém je umístěna.

Definice barev je umístěna pod značkou.

Definice barev je umístěna pod značkou.

PANTONE: Black CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 RAL: 9005

Dále je logotyp určený pro použití na
webových stránkách.

PANTONE: - CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 RAL: 9003

PANTONE: 1795 CMYK: 0/100/100/0 RGB: 255/0/0 RAL: 3020

Ochranná zóna

Rozměrová řada

Ochranná zóna definuje prostor, který je nutné dodržet, aby nedošlo k narušení čitelnosti značky. Velikost
doporučené zóny odpovídá výšce nápisu Pavouk records (X). Velikost minimální ochranné zóny odpovídá
polovině výšce nápisu (X/2).

Základní velikost pro formát A4 je 50mm šířky. Značku lze zmenšovat až na minimální velikost 35mm, kdy je
ještě dobře čitelná a dá se snadno identifikovat.

X

Nedoporučuje se značku dále zmenšovat, protože už od velikosti 25mm dochází k nečitelnosti symbolu i když
nápis je ještě čitelný.
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Tvar a barevnost značky

Černobílé a inverzní provedení

PAVOUK RECORDS

Značka se skládá ze symbolu (mikrofonu s kruhem okolo a červenou výplní)a logotypu - nápisu. Symbol lze
použít i samostatně, samotný nápis ne. Nápis je v této variantě mírně modifikován (zmenšená velikost nápisu
records).

Při použití v černobílém provedení je nutné dbát na vhodnost použití positivní nebo negativní varianty tak,
aby značka nesplývala s pozadím.

VARIANTA NA VÝŠKU

Značka by měla být v barevné variantě používána pouze na pozadí, které nebude způsobovat splývání nebo
narušování čitelnosti značky. Značka může být použita v uvedeném inverzním barevném provedení, pokud to
vyžaduje pozadí, na kterém je umístěna.

LOGOLIST

Definice barev je umístěna vedle značky.

Logotyp v této variantě je vhodný
především pro čtvercové formáty tiskových
materiálů. Je doporučen pro potisk
CD/DVD a pro tisk bookletů.

PANTONE: Black
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
RAL: 9005

PANTONE: CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
RAL: 9003

PANTONE: 1795 CMYK: 0/100/100/0 RGB: 255/0/0 RAL: 3020

Ochranná zóna

Rozměrová řada

Ochranná zóna definuje prostor, který je nutné dodržet, aby nedošlo k narušení čitelnosti značky. Velikost
doporučené zóny odpovídá výšce nápisu Pavouk (X). Velikost minimální ochranné zóny odpovídá polovině
výšce nápisu (X/2).

Základní velikost pro formát A4 je 14mm šířky. Značku lze zmenšovat až na minimální velikost 6mm, kdy je
ještě dobře čitelná a dá se identifikovat.
Nedoporučuje se značku dále zmenšovat, protože při menších velikostech se stává nečitelnou.
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