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Logo varianter for bruk på sort/mørk bakgrunn. 
Gull metallic kan også brukes på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER

Logo varianter for bruk på hvit/lys bakgrunn. Øverste variant er primær.



LOGO REGLER

Logo skal alltid ha luft rundt seg, minimum tilsvarende den røde,
stiplede linjen. Avstanden tilsvarer et halvt våpenskjold fra logo.

7 mm

Logoens minste godkjente størrelse tilsvarer 7 mm høyde på våpenskjoldet.

LOGO FONTER & FARGER

Fonter som er brukt i logo er gjort om til baner/vektorgrafikk i logo originaler.
Logoens farger er gull metallic, 100% sort og hvit.

Font  Recoleta Medium

Font  Acto Book

Pantone  871 gull metallic

RGB  185 - 151 - 91

CMYK  9 - 29 - 66 - 24

HTML  B9975B

Fargekoder



LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK

Logo variant med gull metallic + sort

PROFILHÅNDBOK



Logo variant med gull metallic

LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK



LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK

Logo variant med gull metallic
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Logo lasergravert i tre

LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK



LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK

Logo variant med gull metallic
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Logo variant med gull metallic + sort

LOGO EKSEMPLER PÅ BRUK
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Profil elementer for bruk på sort/mørk bakgrunn.

PROFIL ELEMENTER 1

Profil elementer for bruk på hvit/lys bakgrunn.



Profil elementer for bruk på sort/mørk bakgrunn.

PROFIL ELEMENTER 2

Profil elementer for bruk på hvit/lys bakgrunn.
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LOREM 
IPSUM 

Dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae
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LOREM IPSUM 

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et do-

lore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo 

consequat.
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POWERPOINT BASIS 1

ET NYTT LIV 
Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.



POWERPOINT BASIS 2

ET NYTT LIV FONT: ACTO ULTRALIGHT 32

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae

FONT: ACTO BOOK 14
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