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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE

1.00 LOGO – WERSJA PODSTAWOWA

Podstawowe elementy identyfikacji marki i wytyczne
jakimi należy się kierować przy jej używaniu. Motywem przewodnim systemu identyfikacji wizualnej
jest logo, z którego wynika kod kolorystyczny marki,
elementy graficzne i typografia.

Logo składa się z trzech podstawowych elementów: sygnetu nawiązującego do formy kostki domino, logotypu oraz podkreślnika. Wersja podstawowa logo jest znakiem kojarzonym z wysoką jakością, dynamiką
i otwartością na zapotrzebowanie klienta. Logo podstawowe identyfikuje ogół działalności spółki DOMINO,
która oferuje szeroki asortyment produktów wyposarzenia wnętrz.

sygnet

logotyp

komplementarny
elemnet graficzny
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Wskazówki dotyczące stosowania
poszczególnych wersji logo podstawowego

1.01 LOGO PODSTAWOWE – WARIANTY
Logo oprócz wersji podstawowej może występować w alternatywnych, przedstawionych poniżej wariantach.

Wersja podstawowa przeznaczona jest przede
wszystkim do druku w technice offsetowej według
ustalonej kolorystyki [zob. 1.10].
Przy zastosowaniu wersji kolorystycznej częściowo odwróconej na czarnym tle, czyli kiedy kolory
sygnetu są odwrócone a logotyp pozostaje w oryginalnym kolorze, dopuszcza się użycie zamiennie
farby szarej-metalicznej w miejsce szarej-matowej
[zob. 1.10].
Wersja monochromatyczna może być wykorzystywana jako biała aplikacja na jednorodnych,
ciemnych powierzchniach, pod warunkiem, że tło
nie będzie zakłócać czytelności logo [zob. 1.06].
Dopuszcza się zastosowanie logo w podstawowej
wersji kolorystycznej na szarym tle tylko w przypadku, kiedy szarość nie przekracza wartości 5%
pokrycia czerni.

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Przyporządkowanie logotypów do poszczególnych
sektorów działalności firmy
DOMINO klamki drzwiowe:
Producent klamek marki parasolowej DOMINO,
Producent klamek marek własnych np. ORO&ORO,
Licencjonowany dystrybutor klamek i podłóg marek
obcych, np. TUPAI, FAUS.
DOMINO okucia meblowe:
Producent okuć meblowych.

1.02 HASŁO OPISOWE
Hasło opisowe – dopisek informujący o sektorze działalności firmy. Nie powinno być ono umieszczane
w polu ochronnym logo. Nie powinno być w wymiarach więszych niż logo. Ani w wymiarach naruszjących
czytelność. Hasło występuje jako towarzyszacy element pojawia się w materiałach reklamowych, nie zaburzając przy tym kompozycji logo, nie stanowiąc jego bezpośredniego elementu. Logo może być używane
bez dodatku hasła opisowego, natomiast hasło opisowe nie może występować bez obecości logo. Do
skontruowania hasła opisowego użyty został krój Open Sans Condensed Bold, pochylony pod kątem 8º
w prawą stronę, z kerniningiem 15 przy stopniu pisma 16 pt.

DOMINO łazienki, drzwi i podłogi:
Producent podłóg bambusowych Wild Wood,
Salon wyposażenia wnętrz – klamki, podłogi,
łazienki, okucia meblowe.

8°
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Pole ochronne a zastosowanie logo
Domyślną, najbardziej porządaną formą zastosowania logo jest użycie go w oryginalnej wersji
kolorstycznej na biaym tle [zob. 1.10].

1.03 LOGO – POLE OCHRONNE I SKALOWANIE
Pole ochronne jest to obszar wokół znaku, w którym nie może znaleźć się żaden inny,
obcy element graficzny. Rozmiar pola ochronnego wynika z budowy sygnetu i pozostaje
w proporcjach do konstrukcji logo.

Pole ochronne wynika z konstrukcji logo [zob. 1.oo]
i pomaga zachować jego oryginalną formę. Obszar
otaczający logo, nie zajęty przez obce elementy graficzne, może być większy niż wyjściowe pole ochronne.

15 mm
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Logo osiąga minimalny rozmiar, kiedy szerokość sygnetu i logotypu wynosi 15 mm.
W takiej wersji znak można stosować dla druków w technologii offsetowej i cyfrowej,
także jako aplikacja na materiałach reklamowych (np. na długopisach).
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Przykłady zastosowania
alternatywnego obszaru ochronnego znaku
Logo umieszczone zgodnie z alternatywnym
polem znaku stosowane jest na billboardach
[zob. 3.01]

1.04 LOGO – ALTERNATYWNE POLE OCHRONNE
W przypadku zastosowania logo w materiałach wielkoformatowych, takich jak np. billboard,
dopuszczalne jest przyjęcie alternatywnego pola ochronnego wynikającego ze średnicy znaku ®
umieszczonego w logo. W taki sposób można elastycznie komponować logo z innymi elementami
graficznymi nie zaburzjąc prz tym jego czytelności.

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Wskazówki dotyczące zastosowania znaku
Nie należy umieszczać logo na tłach o szarości
powstałej z czerni o kryciu powyżej 5%.

1.05 NIEDOZWOLONE ZASTOSOWANIA LOGO
Poniżej przedstawione przykłady niedozwolonego użycia stanowią orientacyjne kierunki, jakimi nie powinno się się kierować przy wykorzystaniu logo. Niedozwolona jest zmiana kolorów firmowych, deformacja kształtu, bądź naruszenie pola ochronnego.

W przypadku kiedy logo musi być umieszczone na
fotografii, dozwolona jest aplikacja znaku w wersji
odwróconej, czarno-białej, tylko w przypadku, gdy
tło jest wystarczająco ciemne i czytelność nie zostaje zaburzona [zob. 1.02].
Stosując wersję monochromatyczną logo na
czarnym tle zawsze należy odwrócić kolory sygnetu
na przeciwstawne [zob. 1.01].

®

®

Nie powinno się stosować logo na niejednorodnych ciemnych tłach.

Nie należy stosować podstawowej wersji logo na czarnym tle, bez modyfikacji.

®

®

Nie należy umieszczać logo na szarości wynikającej z krycia czerni powyżej 5%.

Niedozwolone jest użycie innego koloru niż zalecany w księdze znaku.

®

®

Niedozwolone jest umieszczanie logo bezpośrednio na fotografii.

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Nie należy modifikować niezależnie któregokolwiek z elementów logo.
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Korzystanie z siatki modułowej
Logo jest zespołem współistniejących ze sobą
elementów graficznych tworzących spójną całość,
umieszczonym względem siebie w określonych
proporcjach, których nie powinno się w żaden sposób modyfikować [zob. 1.00].

1.06 SIATKA MODUŁOWA
Logo opiera się na siatce modułowej wynikającej ze średnicy znaku towarowego ® umieszczonego przy
logotypie. Wyznacza ona proporcje poszczególnych elementów, które nie powinny być nawet w najmniejszym stopniu naruszane.

Kokstrukcja obu wariantów logo jest ściśle powiązana z polem ochronnym [zob. 1.03].
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Wskazówki dotyczące używania sygnetu
Aplikacja sygnetu nie powinna być nadużywana.
Charakter znaku nie jest bowiem jedynie dekoracyjny. Jest to symbol marki, którego użycie powinno
być uzasadnione.

1.07 SYGNET
Kostka domina jest podstawowym znakiem identyfikującym markę. Może występować samodzielnie
jako sygnet, czyli uproszczona wersja logo. Sygnet przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania
w materiałach do druku, jako sygnalizacja logo, a także na opakowaniach. Występuje w fomie czarno-białej, lub w wersji odwróconej. Także dopuszczalna jest aplikacja sygnetu na fotografii w wersji odwróconej – biały sygnet na ciemnym tle.

Zaleca się użycie sygnetu w momencie, kiedy
logo wymaga bardzo znacznego pomniejszenia.
minimalny rozmiar sygnetu także jest określony.
[zob. 1.08]

x

x

W przypadku umieszczania sygnetu na fotografii
zaleca się zachowanie zasad takich jak w przypadku
logo podstawowego [1.01].

x
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Poprawne stosowanie sygnetu
Wersja uproszczona logo powinna być stosowana
według zaleceń podobnych jak w przypadku logo
podstawowego. Nie należy umieszczać znaku
w sposób zaburzający jego czytelność lub modyfikujący jego formę [zob. 1.05].

1.08 SYGNET – POLE OCHRONNE I SKALOWANIE
Podczas stosowania uproszczonej wersji logo należy pamiętać o właściwym usytuowaniu go
względem pozostałych elementów graficznych. Od obcych form graficznych musi być ono
odseparowane polem ochronnym wymiarze równym średnicy występującej w znaku kropki.

10 mm

Sygnet osiąga minimalny rozmiar przy szerokości 10 mm.
Nie dopuszcza się stosowania znaku w mniejszym wymiarze.

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Podstawowe zasady stosowania
kodu kolorytycznego
Główne przeznaczenie druków logo to użycie na
opakowaniach, katalogoch i drukach firmowych.
Pierwszym wyborem jest zawsze technika offsetowa. Jeżeli porządane jest uzyskanie lepszej jakości
druku, alternatywnie zaleca się zastosowanie
palety kolorów Pantone®.

1.09 KOLORYSTYKA
Kod kolorystyczny marki DOMINO opiera się na barwach występujących w wersji podstawowej logo. Do druku w technice offsetowej i cyfrowej przede wszystkim przeznaczona jest
paleta kolorystyczna CMYK. Przy druku offsetowym przewidziane jest także użycie kolorów
z palety Pantone ®. Do zastosowania w mediach elektronicznich przewiduje się kolory osadzone
w przestrzeniach barw RGB i LAB. W przypadku druku na czarnym tle dopuszczalne jest zastąpienie szarości farbą metaliczną.

Podane krycie czerni zaleca się przy zadruku
większych powierzchni, w przypadku kiedy logo
jest znacznie pomniejszone czy występuję jako
elent teksty zalecane składowe czerni w technologii offsetowej to CMYK: 0/0/0/100.

RGB: 227/5/23
CMYK: 000/100/098/000

LAB: 49/73/56
RGB: 178/177/177

CMYK: 000/000/000/040

LAB: 72/0/0
RGB: 000/000/000

CMYK: 040/000/000/100

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

LAB: 000/000/000
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE
Przykłady zastosowania kolorów alternatywnych
Kolorów z palety Pantone należy używać w przypadku dużej powierzchni zadruku, do druków
w technice offsetowej. Przykładem może być
nadruk logo na okładce katalogu lub kalendarza.
Zestaw kolorów z tej palety powinien być dobierany jeżeli porządane jest uzyskanie druku
o wysokiej jakości.

1.10 KOLORYSTYKA ALERNATYWNA
Kod kolorystyczny marki DOMINO opiera się na barwach występujących w wersji podstawowej logo. Do druku w technice offsetowej i cyfrowej przede wszystkim przeznaczona jest
paleta kolorystyczna CMYK. Przy druku offsetowym przewidziane jest także użycie kolorów
z palety Pantone ®. Do zastosowania w mediach elektronicznich przewiduje się kolory osadzone
w przestrzeniach barw RGB i LAB. W przypadku druku na czarnym tle dopuszczalne jest zastąpienie szarości farbą metaliczną.

PANTONE 185 C

PANTONE Cool Gray 6 C

PANTONE Neutral Black C

Jako wersja alternatywna do druków na czarnych lub bardzo ciemno szarych powierzchniach
(min. 90% krycia czerni) dozwolone jest zastosowanie w miejsce koloru szarego koloru metalicznego z palety PANTONE Premium Metallics Coated ®.

PANTONE 10102 C

DOMINO Sp.j. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE

1.11 TYPOGRAFIA

Open Sans

Typografia ma pokreślać charkter klasyczny, elegancki, kojażący się z dynamiką i nowoczesnością. Przede wszystkim pełnić zadanie funkcjonalne, ale także współistnieć harmonijnie
z postałymi elementami tworzącymi wizualny charakter.

Krój pisma Open Sans stosowany jest do składu katalogów, ulotek, broszur, materiałow informacyjnych.
Druki firmowe takie jak wizytówki, koperty,
papier firmowy składane są krojem pisma Source Sans
[zob. 1.13]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet
tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Open Sans Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Open Sans Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Open Sans Semibold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Open Sans Bold
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1.00 ELEMENTY PODSTAWOWE

1.12 TYPOGRAFIA ALTERNATYWNA

Source Sans Pro

Przedstawiony poniżej zestaw krojów traktowany jest jako dodatek
do podstawowego zestawu typografii.

Source Sans Pro wykorzystwany jest do skaładu
dokumentów do użytku wewnętrznego, materiałów
handlowych. Krój wykorzystany został także do składu
wizytówek i papieru firmowego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Source Sans Pro Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Source Sans Pro Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Source Sans Pro Semibold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus.
Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.
Source Sans Pro Bold
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