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Färgsättning
Logotypens färger är en del av den grafiska pro-
filen. Eftersom färger kan återges på olika sätt så 
är det viktigt att använda rätt färgbeteckningar 
så att nyansen blir den rätta. 

Denna logotype innehåller 3 färger (svart + blå 
+ grön) och när den trycks i 4-färg tryckpress an-
vänds färgkoderna CMYK. Dessa färgkoder som 
visas här till vänster finns inlagda i de vektorise-
rade logo-original filerna som finns på cd-skivan i 
mappen ”För tryck”.

Man kan även trycka i solida färger, då används 
PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller 
ska brodera logon på tyg.

När man ska göra bildekor eller skyltar används 

folie. De har egna färgkoder, de plockas ut från 

PMS skalan. 

Utskrift av denna manual får ej användas som 

färgprov! För korrekt jämförelse används Pan-

tones färgguider/böcker.

CMYK 

75 % cyan

0 % magenta

90 % yellow

2 % black

CMYK 

70 % cyan

20 % magenta

0 % yellow

0 % black

CMYK

100 % black

PMS  362PMS  299

SVART GRÖNBLÅ
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Logotyp i olika filformat

Logotypen finns i olika digitala format för olika 
ändamål. På CD-skivan finns logotypen för tryck 
och för användande på PC i t ex Officepake-
tet. Skillnaden mellan dessa är att de som är i 
filformatet .ai är vektoriserade. Dessa ska an-
vändas till all produktion som ej ska visas på en 
dataskärm eller tv. Dessa bibehåller sin kvalitet 
oavsett storlek på logotypen.

I mappen ”För TRYCK” finns de logotyper som är 
anpassade till CMYK för offset tryck 4-färger. Här 
finns även logotyper där färgen består av unika 
solida färger. Sådana används i tex tröjtryck, på 
skyltar med folie osv. Här används färgsskalan 
Pantone och varje färg har ett unikt PMS num-
mer. Se fg sida med de olika färgnumren.

I mappen ”För PC”
Logofiler med ändelsen .jpg .png och är sk pix-
elbaserade och används endast till skärm och ev 
för utskrift via word. png formatet används med 
fördel på hemsidor och då man vill använda t ex  
ett foto som bakgrund utan att få en vit platta. 

Logotyp för tryck

Logo_Täfteå_Fastigheter_CMYK.ai

Logo_Täfteå_Fastigheter_PMS.ai

Logo_Täfteå_Fastigheter_black.ai

Logo_Täfteå_Fastigheter_grey.ai

Logotyp för PC

Logo_Täfteå_Fastigheter_web_400.png

Logo_Täfteå_Fastigheter_web_400.jpg
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Anpassad logotyp
1-färgs tryck
När endast 1 färg kan tryckas, använd förslagsvis  
svart. Det finns även en grå variant att använda 
när trycktekniken tillåter.

Beroende på vad som ska göras så går det själv-
klart att byta svart mot t ex silverfolie. Detta kan 
vara snyggt på skyltar, bildekor mm.

Idag finns även självlysande folier och reflexfolie 
som kan lyfta en skylt eller en bildekor när det är 
mörkt ute.

Logotyp i 1-färg, förslagsvis svart
Logo_Täfteå_Fastigheter_black.ai

Logotyp i 1-färg, gråskala
Logo_Täfteå_Fastigheter_grey.ai
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Logotypens placering

Utrymmen att eftersträva: 

Minsta rekommenderade storlek: ca 8 mm

Logotypens storlek 
Logotypen bör inte vara mindre än ca 8 mm hög 
(texten). Blir den mindre syns kan texten bli svår 
att läsa.

Logotypens utrymme 
För att logotypen ska behålla enhetligt uttryck i 
olika trycksammanhang fredar vi den med en fri-
zon runt dess hörn. Avståndet mellan logotypens 
hörn och frizonens ytterkant är minst höjden på 
logotypen. I detta område får inte någon text 
förekomma. Men man måste alltid ta hänsyn till 
de ev omkringliggande objekten så att det känns 
bra för ögat. 

Logotypen ska placeras med hänsyn tagen till 
bakgrunden. Den bör placeras i en “lugn miljö” 
för att inte förändras i uttrycket.  

Mät storleken på 
logotypen efter 
textens topp och 
botten.

a a

b b

a a



Logotypen är Täfteå Fastigheter ABs egendom. Den får endast användas av Täfteå Fastigheter AB eller av annan part efter med-
givande från Täfteå Fastigheter AB. Logon är formgiven av Anja Sundberg, FRI reklambyrå i Umeå AB.

Eventuella frågor kring användandet av logotypen tas med Lennart Sundström på tel 070-657 72 70.


