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Jednotícími prvky vizuálního stylu značky V-podlahy je ikona 
z loga, typografie, barevnost a pruhovanost.

Cílem vizuálního stylu je působit sjednoceně. Vytvořit u cílové 
skupiny myslovou vazbu na jednotící prvky, které si jednoduše 
spojí s názvem V-PODLAHY.

Vizuální styl má vyjadřovat moderní a svěží přístup. Výběr financí 
a sdružování kreativců do komunity. Schopnost pomáhat 
projektům nejen výběrem financí.

Vždy je nutné dodržovat všechny jednotící prvky a řídit se předpisy 
pro vizuální komunikaci, kterou tento manuál sepisuje, aby se 
značka dala snáz cílovou skupinou zapamatovat.

VIZUÁLNÍ STYL
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ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE ZNAČKY

Corporate design manuál společnosti V-PODLAHY, s.r.o. je základním prostředkem 
k vytvoření jednotného vizuálního stylu, který společnost profiluje a dostává ji 
do podvědomí klientům, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Jedná se o plnohodnotný marketingový 
nástroj a je jedním z prostředků k dosažení strategických cílů společnosti. 
Je také nástrojem, který odlišuje od konkurence. 

Jednotný vizuální styl je vytvořen z názvu společnosti, logotypu, firemního písma a firemní barvy. 
Pro vytvoření jednotného vizuálního stylu je nutné řídit se pravidly pro používání těchto základních 
prostředků ve všech formách vnější i vnitřní komunikace společnosti. Působení firemního stylu není 
omezeno navenek, ale významným způsobem ovlivňuje i vnitřní chod společnosti. 
 
Doporučení či nařízení pro správné užívání logotypů 

Podobu a pravidla použití jednotného vizuálního stylu popisuje tento grafický manuál, který je 
nezaměnitelný, originálním a závazným návodem k používání. Grafický manuál je především návodem 
k používání prostředků jednotného vizuálního stylu pro následnou realizaci. 
Jeho přesné dodržování je ve vlastním zájmu společnosti.
 
Je zakázáno používat samotný logotyp nebo název společnosti bez respektovaní jednotného vizuálního 
stylu společnosti. V tomto manuálu jsou uvedeny příklady zakázaných variant, které však nevyčerpávají 
všechny zakázané způsoby použití. 
Jsou zakázány rovněž všechny způsoby použití, které se odlišují od variant povolených a popsaných v tomto 
manuálu. Pro jakékoliv způsoby použití je nutno respektovat pravidla tohoto grafického manuálu tak, 
aby nebylo poškozeno dobré jméno společnosti V-PODLAHY, s.r.o.
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LOgOTYP

Základní varianta logotypu se používá jako název s ikonou vodorovně.

Manuál zakazuje deformaci logotypu, změnu barevnosti,
přidávání efektů, natáčení do jiných poloh než
horizontální, změnu písma a změnu poměrů velikostí.

Samotný piktogram lze použít jako značku.

Varianty logotypu
Vodorovná varianta

Svislá varianta
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OCHrANNÁ ZóNA

Do místa ochranné zóny nesmí přijít žádný prvek, který by narušoval čistotu logotypu. Ochranná zóna je definována výškou piktogramu.
Nejmenší velikosti se využívají hlavně na potisky propagačních předmětů, tiskovin apod. Minimální velikosti neplatí pro použití v digitální distribuci (web).

ochranná zóna

Ochranné pásmo kodifikuje piktogram.
Určuje tak vzdálenost od stran bílého vnitřního obdélníku.

Nejmenší šířka samotné ikony je 10 mm. Nejmenší šířka samotného nápisu je 57 mm.

10mm 57mm

Ochranná zóna je zejména užitečná na prostoru, kde se
logo V-PODLAHY nachází vedle dalších společností. 
Důležitá je výborná čitelnost a nenarušování ostatních logotypů.

Nejmenší šířka horizontální varianty názvu 
s ikonou je 69 mm.
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Logotyp se používá buď na bílé (až velice světlé) podkladové ploše v červeno-černé variantě, nebo na čistě červeném 
podkladu v bílé variantě. Podklady není možné měnit. Na fotce a odlišných podkladových plochách (např. video) se může 
použít buď pouze název a nebo logo skládající se čistě z bílé barvy.

Bílé anebo velice světlé pozadí. 
Maximálně do 10% šedi.
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DEFINICE BArEV

Pro tisk přímými barvami je zde definice v Pantone (C označuje lesklý papír, U označuje papír 
bez lesku). Pro soutiskové barvy ve stupnici CMYK, pro použití na monitoru v RGB, speciálně 
na internetu pak v HEXA kódu. Předepsanou barevnost je nutné dodržovat co nejpřesněji.

C | 0 C | 0

C | 0

R | 236 R | 35

R | 147

HEX | #ec0e26

PANTONE | 485 C

HEX | #231f20

PANTONE | Proc. Black

HEX | #939598

PANTONE | Cool Gray 7 EC

M | 100 M | 0

M | 0

G | 14 G | 31

G | 149

Y | 100 Y | 0

Y | 0

B | 38 B | 32

B | 152

K | 0 K | 100

K | 50
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ZÁKLADNÍ PÍSMO PrO grAFICKÉ APLIKACE

Typografie je jedním ze základních prvků vizuálního stylu. Základním písmem společnosti V-PODLAHY, s.r.o. 
je rodina písem Titillium. Toto moderní a nadčasové písmo bylo navrženo Accademia di Belle Arti di Urbino. 
Písmo Titillium je určeno pro grafické aplikace, pro kancelářské aplikace.
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APLIKACE ZNAČKY

Logotyp vždy aplikujeme do levého horního rohu (pokud je možno). V případě, že levý horní roh je obsazen 
jinou značkou či grafikou, použijeme levý spodní roh dokumentu. Odsazení vždy 1cm od okraje dokumentu.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Levý horní roh dokumentu Levý spodní roh dokumentu
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VZOR

Doprovodný vzor, který lze používat jako doplněk.

dekorativní vzor
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VIZITKA

Vizitky tvoří důležitou součást jednotného vizuálního stylu. 
Jejich podoba vychází z jednotné grafické úpravy, předepsané tímto manuálem. 
Vizitky se tisknou na bílý papír - křída matná, gramáž 300 - 350 g/m2.

přední strana

SPECIFIKACE 

Velikost: 90 x 50 mm
Materiál: ONM White 300 g/m2

Povrchová úprava: Laminace

zadní strana

Jan Novák
obchodní zástupce
V-PODLAHY, s.r.o.
Jiráskova 701 
755 01 Vsetín 
T: 777 123 456
M: novak@vpodlahy.cz

90

50
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HLAVIČKOVÝ PAPÍr

Hlavičkový papír slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. 
Může se používat ve dvou variantách - kompletně předtištěný 
kvalitním digitálním nebo ofsetovým tiskem na bílý papír 
o minimální gramáži 80 - 90 g/m2 nebo vytvořený pomocí 
šablony kancelářské aplikace přímo v osobních počítačích 
pracovníků společnosti.

T: 800 505 059
M: vpodlahy@vpodlahy.cz
www.vpodlahy.cz
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propagační
materiály
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dárková papírová taška

tričko s krátkým rukávem



28

polepy
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pohled z boku

pohled zezadu
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šálky
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hrnek
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