
KSIĘGA ZNAKU



Znak jest głównym elementem tożsamości wizualnej.
Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność.

Symbol PRONAR przedstawia trzy wektory skierowane w trzech różnych kierunkach. Jest on 
interpretacją trójkierunkowej strategii działania firmy.

ZNAK - wersja podstawowa
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WERSJA
DOPUSZCZALNA04

Dopuszczalna jest modyfikacja logo z przeniesieniem tekstu "PRONAR" na prawą stronę 
logotypu. Logo w takiej postaci stosowane może być wszędzie tam gdzie logo w wersji 
podstawowej byłoby znacznie mniej czytelne. Stosowane głównie na gadżetach reklamowych
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WERSJA DOPUSZCZALNIE ZMODYFIKOWANA
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04.1 Wersja z adresem strony 

04.2 Wersja bez adresu







SZARY - wszelkie stopnie szarości - od 0/0/0/40 do 0/0/0/90 dopuszczalne jest drukowanie kolorem srebrnym.

CZARNY - 0/0/0/100

KOLORYSTYKA - występowanie na różnych tłach

Znak w wersji kolorowej może być umieszczany na tłach skali szarości od 0/0/0/10 do 0/0/0/60.
Dopuszczalne jest stosowanie logtypu w wersji kolorowej na tle srebrnym, ale wówczas wymagane jest
poddrukowanie logotypu bielą podkładową.

WERSJA PODSTAWOWA 
KOLORYSTYKI 07



Logo w kolorze białym stosowane na tle
w kolorze zielonym 75/0/100/0 













WIELKOŚĆ
MINIMALNA14

WIELKOŚĆ MINIMALNA

Wielkość minimalna znaku w wersji podstawowej jest ta, dla której "x" - czyli dolna krawędź 
wynosi 6mm.

TYPOGRAFIA

W znaku podstawowym została wykorzystana czcionka Times New Roman (pogrubiona). 
Czcionka jest ogólnie dostępna w systemach operacyjnych komputerów stacjonarnych i 
przenośnych (98/NT/XP/Vista).
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Do adresu strony 

We wszystkich materiałach graficznych wykorzystujemy font GLOBER, zakupiony i wykorzystywany
na licencji.

Glober Book
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Glober Book Italic
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Glober Regular
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Glober Bold
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Glober xBold
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Glober Heavy
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pronar.pl wykorzystanego na gadżetach reklamowych została użyta czcionka 
Arial (pogrubiona). 
Czcionka została wykorzystana w papierze firmowym.
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KOLOR  TEKSTU "PRONAR" W LOGO PODSTAWOWYM - pomarańczowy 0/60/99/0, 

KOLOR DLA WERSJI JEDNOKOLOROWEJ - pomarańczowy 0/60/99/0,
skala szarości od 0/0/0/40, biały (logo konturowe). Dopuszczalne jest również drukowanie 
kolorem srebrnym.

czarny 0/0/0/100, 








