Grafisk profil &
varumärkeshandbok

Kopparstadens
grafiska profil
Ett varumärke består av alla associationer som finns till det varumärket. Vad betyder
det? Ett exempel är att väldigt många förknippar Volvo med ”säkerhet”. Det är ett
starkt värde i deras varumärke. Den som inte är så bilintresserad tänker kanske på
Volvo som enbart säkerhet, medan de som älskar Volvo har många fler associationer.
Att bygga ett varumärke handlar därför både om att etablera ”rätt” association,
och att skapa fler associationer (positiva sådana, förstås).
Men det här sättet att se på varumärken betyder också att kontrollen över
varumärket inte ligger i våra händer – utan i kundernas, allmänhetens, vem som än
betraktar oss. Det enda vi kan göra är att försöka påverka bilden av oss i rätt riktning.
Hur gör man det då? Det grundläggande är att alltid kommunicera samma värden,
överallt, i alla kanaler. Det innebär att vårt sätt att möta våra kunder och vårt agerande
alltid ska utstråla samma sak.
Det första steget är att ha en enhetlig och stark grafisk profil, som kommunicerar
rätt värden och som ger oss förutsättningar att nå fram med vårt budskap. Och det
är det den här grafiska manualen är till för. Här hittar du inspiration, idéer och regler för
hur våra olika material utformas. Tanken är att ge dig som jobbar med Kopparstadens
form alla verktyg du behöver för att göra det på rätt sätt, kreativt och med glädje.
För om du lyckas, då stärks Kopparstadens varumärke. Lycka till!

Elke Herbst, marknadschef, Kopparstaden
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Varumärket
Kopparstaden
Ett varumärke består av alla associ
ationer som finns till det varumärket.
Vad betyder det? Ett exempel är
att väldigt många förknippar Volvo
med ”säkerhet”. Det är ett starkt
värde i deras varumärke. Den som
inte är så bilintresserad tänker
kanske på Volvo som enbart
säkerhet, medan de som älskar
Volvo har många fler associationer.

Att bygga ett varumärke handlar därför både om
att etablera ”rätt” association, och att skapa fler
associationer (positiva sådana, förstås).
Men det här sättet att se på varumärken
betyder också att kontrollen över varumärket inte
ligger i våra händer – utan i kundernas, allmän
hetens, vem som än betraktar oss. Det enda vi
kan göra är att försöka påverka bilden av oss i rätt
riktning.
Hur gör man det då? Det grundläggande är att
alltid kommunicera samma värden, överallt, i alla
kanaler. Det innebär att vårt sätt att möta våra
kunder, vår grafiska profil och vårt agerande alltid
ska utstråla samma sak.
Vad är det då vi vill att Kopparstaden ska
associeras med? Grunden för det är vår affärsidé
och vår vision. De talar om vad vi vill med vår
verksamhet, och vad vi strävar efter långsiktigt.

Att vara konsekvent i allt
sitt material är en viktig del
i varumärkesbyggandet.
Men det grafiska är trots allt
bara en liten del i helheten.
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Affärsidé, vision
& kundlöfte
Vår affärsidé: Kopparstaden ska
med ett brett utbud av hyresrätter
bidra till att Falun växer. Genom
attraktiva bostadsområden bidrar
bolaget till det goda samhället.
Vår vision: ”Bäst i Dalarna”
Kundlöfte
Affärsidén och visionen ger en riktning, som vi
sedan kan omsätta i ett kundlöfte, närmare be
stämt vad vi lovar våra kunder. Vårt kundlöfte är:
”Bo smart i Dalarna”.
Varför smart, kanske du frågar. Och svaret är:
... Falun är smart!
Det är bra att bo i Falun, Dalarnas residensstad.
Det är nära till allt, och pendlingsbart.
... Kopparstaden är smart!
Vi agerar kompetent, smart och allmännyttigt. Vi
ägs av medborgarna via Falu kommun. Den stora
bredden ger valfrihet att välja bostad som passar
behoven och plånboken.
Vi är med och utvecklar Falun. För så gör den
trygga marknadsledaren i Dalarna.

... hyresrätten är smart!
Hyresrätt är en bra upplåtelseform: inga ekono
miska risker, man vet vad det kostar per månad,
räntan må gå upp eller ned. Och servicen ingår i
hyran – bara att lyfta luren.
Hyresrätten innebär också friheten att kunna
utveckla sin bostad, gradera upp sig, flytta när
som helst, eller bara låsa dörren och åka någon
annanstans ett tag – allt detta är möjligare med
hyresrätt.

Och sen då?
Bo smart i Dalarna är alltså det vi lovar våra
kunder att de ska kunna göra. Det är också det
som är grunden för vårt varumärke – vad vi vill
att kunderna ska uppfatta om oss. De ska känna
sig trygga med att välja Kopparstaden, och de ska
känna att boendet i sin helhet är smart utformat.
För att få alla målgrupper att associera Kop
parstaden till att bo smart i Dalarna så måste vi
agera och kommunicera i enlighet med det, var vi
än är, hur vi än möter kunden.
Det första steget är att ha en enhetlig och stark
grafisk profil, som kommunicerar rätt värden och
som ger oss förutsättningar att nå fram med vårt
budskap. Och det är det det här dokumentet är
till för.
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Tonalitet & språk
Tonaliteten är vårt sätt att uttrycka
oss i text. Den ska, precis som alla
andra byggstenar, kommunicera
Kopparstadens positiva värden och
bidra till att stärka vårt varumärke.
Tonaliteten är inte en uppsättning skrivregler som
dikterar vilka ord vi får använda eller exakt hur vi
ska skriva. Snarare är det ett riktmärke, något som
ger en känsla av vilken ton vi pratar med.
Kopparstadens tonalitet är, precis som Kopparstaden i allmänhet, smart. Vi uttrycker oss finurligt,
utan att bli omständliga. I texterna ska vi försöka
visa på vilket sätt våra bostäder och lösningar är
smarta, snarare än att bara säga att de är det.

Här är ett exempel:
När du bor i hyresrätt behöver du varken oroa dig
för kylskåpet, reporäntan eller fastighetspriserna.
Om du behöver något hör du av dig till oss.
Smart, eller hur?
Det vi gör i texten ovan är att använda exempel
för att förklara varför hyresrätten är en smart
boendeform. Vi nöjer oss inte med att säga att
hyresrätt är smart, utan använder konkreta saker
för att beskriva vår poäng (kylskåp, reporänta,
fastighetspriser).
På samma sätt försöker vi gestalta alla fördelar
som finns med Kopparstaden. Vi talar med en
avslappnad, charmig och hemtrevlig röst, som
visar på alla skäl att välja oss.

Rätt

Rent & fräscht!
Tack för att du
kastar dina sopor
på rätt plats!
Fel

Allt avfall måste
kastas i avsedda kärl,
annars föreligger
böter!

Vilken skillnad! Två olika sätt
att uttrycka sig, ger helt olika
signaler om Kopparstaden.
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Logotyp
Om logotypen!
Vår logotyp bygger på Kopparstadens traditionella och väl inarbetade K. K:et är
kopparinspirerat beige till färgen, har en tunn vit kontur och ligger i sitt grundut
förande på en Faluröd platta med mjukt rundade hörn. Detta kompletteras av en
till formen matchande sockel i beige, med ordet KOPPARSTADEN satt i enbart
versaler. På alla andra ställen skrivs företagsnamnet på vanligt vis, det vill säga
med stort K och resten gemener: Kopparstaden, alternativt Kopparstaden AB.

Färger
Färgerna i logotypen kallar vi Logotyp-röd och Logotyp-beige. (Lätt att komma
ihåg, i alla fall!) Färgkoderna hittar du i rutorna här nedanför. Logotypen finns
också anpassad för Pantone-färger, och då används Pantone 484 (röd) respektive
Pantone 7502 (beige).

Filnamn: ks_logotyp_standard.eps

Logotypröd

Logotypbeige

cmyk: c=0, m=95, y=100, k=30
rgb: r=116, g=64, b=142

cmyk: c=0, m=5, y=30, k=15
rgb: r=116, g=64, b=142

Den gamla logotypen får inte
användas i några sammanhang.

1/3 X

1/3 X

Friyta
Logotypen är det viktigaste grafiska element vi har. Det är därför viktigt att andra
saker i formen – grafiska element, bilder eller texter – aldrig inkräktar på logotypen.
Därför finns en friyta, som är det minsta avstånd till logotypen som ett annat
objekt får ha. Friytan gäller också det minsta avståndet till kanten på en trycksak.

Itatus eum quae niti tem. Pa dolessi nctori blaccus
aperitas aut ped quo berenture reiunte volectorem.
Dandi volutasit ipsaestium verum excercit
rempossit ut quis Tempossitame perisint eaquis ex
ea nem. Fernatiatet, et lam que exped elent, volora
nonsedipsam ut adi to optas earchil eum rem sim
inis aut la nonsedi doluptae volorita sit rerovit
iatur, id est, tent. Estincte storemporit.

1/3 X

Itatus eum quae niti tem. Pa dolessi nctori blaccus
aperitas aut ped quo berenture reiunte volectorem.
Dandi volutasit ipsaestium verum excercit
rempossit ut quis Tempossitame perisint eaquis ex
ea nem. Fernatiatet, et lam que exped elent, volora
nonsedipsam ut adi to optas earchil eum rem sim
inis aut la nonsedi doluptae volorita sit rerovit
iatur, id est, tent. Estincte storemporit.

1/3 X
Rätt friyta

Fel friyta

X

Minsta storlek
Logotypens storlek bestäms av dess sammanhang. Den förstoras och förminskas
alltid proportionellt. Det finns dock en gräns för hur liten logotypen får bli. Den
minsta tillåtna bredden är 15 mm, för att texten ska kunna utläsas på ett bra sätt.

15 mm
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Logotyp
Varianter
Logotypen kommer i flera olika varianter, som kan användas i olika sammanhang.
Grundregeln är dock att standardlogotypen med eller utan den vita ramen används
– varianterna används bara när finns goda skäl att avvika, t ex i en svartvit trycksak.

Logotyp med vit ram

Filnamn: ks_logotyp_standard_ram.eps

Logotyp med vit ram
och devisen

Filnamn: ks_logotyp_standard_ram+devis.eps

Liten logotyp
5 mm

Filnamn: ks_logotyp_liten_svart.eps

Svart logotyp

Vit logotyp

Filnamn: ks_logotyp_svart.eps

Filnamn: ks_logotyp_vit.eps
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Logotyp
Användning
Ja

Hur ska logotypen användas? Tumregeln är alltid
sunt förnuft. Använd standardlogotypen, med
eller utan vit ram, så ofta du kan. Det viktiga är att
logotypen framträder tydligt mot bakgrunden och
att kontrasten är hög. Du ska i regel aldrig behöva
lägga en bakgrund eller en platta bakom logotypen
för att den ska framträda – då bör du använda en
annan logotypvariant. Det finns alltid någon som
fungerar bättre.

Vit

Ja

Ja

Förutom standardversionen finns logotypen
i sex varianter som är framtagna utifrån vår
färgskala (läs mer på sidan 19). De logotyperna
är multiplicerade och används bara ton i ton.
Det betyder att logotypen Skymning (en mörkare,
blå färg) används när bakgrunden är någon av de
blå färgerna Skymning eller Frihet.

Svart

Ja

Ja

Logotypröd

Ja

Notera att K:et i logotypen alltid är genomskinligt
i de enfärgade versionerna, så om du har en
mönstrad bakgrund ska detta mönster kunna
skönjas i konturerna.

Ja

Ljus bildtya

Ja

Ljus & mörk bildyta

Ja

Ja

Ja
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Ja

Ja

Ja

Ja
Färg:

Logotypbeige

Natur
100 %
Multiplicerat

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Färg:

Natur
Natur

100 %
Multiplicerat

Ja

Ja
Färg:

Balans
Lugn

100 %
Multiplicerat

Ja

Ja

Ja

Ja
Färg:

Frihet, 50 %

Skymning
100 %
Multiplicerat

Ja

Ja

Ja

Ja
Färg:

Skymning
Skymning

100 %
Multiplicerat

Ja

Ja

Ja

Ja
Färg:

Trygghet

Trygghet

100 %
Multiplicerat
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Logotyp och devis ton i ton med
bakgrunden.

Vit logotyp används mot mörka
bakgrunder.

Logotyp med vit ram används för att inte
försvinna mot bakgrunden.

Logotyp med vit ram finns också i en
variant tillsammans med devisen.
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Devis
devisen i färg med texten Kopparstaden
Används ensam t.ex. på en baksida och aldrig tillsammans med logotypen.
Filnamn: devis+ks_2rad_standard.eps och devis+ks_1rad_standard.eps

Om devisen!
Som vi sa i inledningen (du läste väl den?) är ”Bo smart
i Dalarna” det vi lovar våra kunder att de ska kunna göra.
Det är också det som är grunden för vårt varumärke – vad
vi vill att kunderna ska uppfatta om oss. De ska känna sig
trygga med att välja Kopparstaden, och de ska känna att
boendet i sin helhet är smart utformat.
För att kommunicera detta har vi gjort devisen till ett grafiskt
element som finns i två grundutföranden – på två rader eller
en – men som också går att variera på flera olika sätt.
Devisen kan tillsammans med texten ”Kopparstaden” också
användas som ensam avsändare i de fall logotypen redan
använts. Ett exempel är en trycksak där logotypen används
på framsidan – då kan devisen med den tillhörande sockeln
användas som ensam avsändare på baksidan.

devisen i svart/Vitt med texten Kopparstaden
Används ensam t.ex. på en baksida och aldrig tillsammans med logotypen.
Filnamn: devis+ks_2rad_svart.eps och devis+ks_1rad_svart.eps

devis på två rader

devis på En rad

Devisen i detta utförande är det som används i första hand. Devisen på två rader
kan användas ensam, eller i en version tillsammans med logotypen (se sid 10).
Filnamn: devis_2rad_frihet.eps

Det här utförandet finns till för sammanhang där det finns mer plats på bredden
än på höjden. Vår webbplats är ett bra exempel.
Filnamn: devis_1rad_frihet.eps
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Devis
Användning
När devisen används direkt till vänster om
logotypen ska den placeras med logotypens
friyta som mellanrum. Baslinjen på devisen ska
linjera med baslinjen på ”K-rutan”.

X

1/3

1/3

1/3 X

1/3 X

X
1/5 X

1/5 X

När devisen används
under logotypen ska
den placeras på
följande sätt.

1/5 X

1/5 X
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Typsnitt

AG

Rela

Folk
Times

Om Adobe Garamond
Garamond är ett typsnitt av typen renässansantikva.
Det är namngivet efter den franske typografen Claude
Garamond, som levde och verkade i Paris under
1500-talet, och används ofta både som rubriktypsnitt
och till brödtext i böcker. Typsnittet finns i en mängd
olika utföranden, men det som åsyftas här är Adobe
Garamond.
Adobe Garamond är Kopparstadens huvudtypsnitt
för rubriker. Det finns i flera olika stilar (semibold, bold,
small caps etc.), och går också att komplettera med
så kallade alternativa ändelser, som förlänger serifferna
på utvalda bokstäver (normalt sett den första och
den sista).
Tips
Använd gärna de alternativa ändelserna, men bara på
den sista bokstaven i meningen.

Om Relato Sans
Relato sans är en linjär och ett humanisttypsnitt
(sympatiskt, eller hur?), det vill säga inspirerat av de
typsnitt som dök upp under 1460- och 70-talen och
konkurrerade ut de svårlästa gotiska bokstäverna.
Vi använder Relato sans som vårt huvudtypsnitt för
mellanrubriker och brödtext, eftersom det har hög
läslighet och flexibilitet. I interna dokument/material
kan vi använda Calibri som ersättning till Relato Sans.

Om Folk
Folk solid är ett mer lekfullt och spännande typsnitt.
Det ger en hemtrevlig känsla och kan bidra till att ta
den seriösa udden av kommunikationen.
Kopparstaden använder Folk solid som ett kampanj
typsnitt, t.ex. i annonser eller i kampanjer på webben.
Tips
Folk fungerar bäst i stora grader, då kommer detaljerna
och de karaktäristiska dragen fram i typsnittet

Om Times New Roman
Times New Roman är världens kanske mest använda
typsnitt. Den ursprungliga versionen skapades av
Victor Lardent för Stanley Morison i London år 1931.
Namnet kommer från beställaren, den engelska tidningen
The Times, som började använda teckensnittet 1932.
Vi använder Times New Roman i alla interna dokument,
t.ex. Word och PowerPoint.
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Typsnitt
Adobe Garamond

Regular
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0 / –10

Adobe Garamond / Adobe Garamond Italic
A BCDE FGH I J K L M NOPQR S T U V W X Y Z Å ÄÖ
abcdefg hijk lmnopqrstuv w x y z å äö A BCDEFabcdef
( [ { 12 3 45 678 9 0 } ] ) ( [ { 1 2 3 45 6 7 8 9 0 } ] )
¡ ! ¿ ?«‹é $ ¢ƒ£ ¥ & ß @ ›» / | \§
• - – — ^ % ‰ _ * ” ’ ® © ™ “ ” ‘ ’„ : ; . , . . . + – ÷ = < >

Semibold
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0 / –15

Bold
Kerning: Optisk
Spärra/knip: –15 / –25

Small Caps
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Semibold Small Caps
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Titling Capitals
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Alternate / Italic Alternate
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Adobe Garamond Semibold / Adobe Garamond Italic
Adobe Garamond Bold / Adobe Garamond Bold Italic
adobe garamond small caps & oldstyle figures
adobe garamond semibold small caps & oldstyle figures

adobe garamond Titling Capitals
acenrtz / csv abcdefghijk lmnopqr stuvwxyz

Adobe Garamond / Adobe Garamon

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
([{1234567890}])([{123456789
¡!¿?«‹é$¢ƒ£¥&ß@›»/|\§
•-–—^%‰_*”’®©™“”‘’„:;
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Typsnitt
Relato Sans

Light
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Relato Sans Light / Relato Sans Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX YZ Å ÄÖ
abcde fghijklmnopqr stuv w x y z å äöABCDEFabcde f
( [ { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 } ] ) ( [ {1 2 3 4 5 6 7 8 9 0} ] )
¡ ! ¿?« ‹ é $ ¢ ƒ £ ¥ & ß @ › » / | \ §
• - – — ^ % ‰ _ * ” ’ ® ©™ “ ” ‘ ’„ : ; . , . . . + – ÷ = < >

Regular
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Relato Sans Regular / Relato Sans Regular Italic

Medium
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0

Relato Sans Medium / Relato Sans Medium Italic

Semibold
Kerning: Optisk
Spärra/knip: –10

Relato Sans Semibold / Relato Sans Semibold Italic

Bold
Kerning: Optisk
Spärra/knip: -20

Relato Sans Bold / Relato Sans Bold Italic

Black
Kerning: Optisk
Spärra/knip: -20

Relato Sans Black / Relato Sans Black Italic

Relato Light / Relato Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
([{1234567890}])
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris aliquam
magna. Vivamus at felis. Morbi nibh
magna, semper non, placerat id, sagittis
et, libero. Morbi consequat dolor non
leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. In hac habitasse platea

Lo rem ipsum do lo r

dictumst. Aliquam erat volutpat. Donec
varius, risus vel varius tincidunt, metus
quam consectetuer lacus, in ornare lorem
mi nec lorem.
Ut dictum dui et dolor porttitor
rhoncus. Nam porttitor blandit justo. In
hac habitasse platea dictumst. Praesent
sapien est, scelerisque eu, lacinia vel,

scelerisque ac, lacus. Donec sagittis,
purus a tincidunt fermentum, justo lorem
malesuada nibh, a molestie lacus leo eu
sem. Mauris et odio. Aliquam ullamcorper adipiscing tortor.
Cras congue imperdiet pede. Curabitur scelerisque odio quis magna. Aliquam
ut elit. Duis molestie. Etiam et nibh

eget mi interdum euismod. Suspendisse
molestie sapien quis massa. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Sed condimentum. Maecenas nec lectus.
Cras congue imperdiet pede. Curabitur
scelerisque odio quis magna. Aliquam ut
elit lorem ipsum.
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Typsnitt
Folk

Solid
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0
Endast VERSALER

Folk Solid

A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
( [{ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 }] )
¡ ! ¿ ?« é $ ¢ £ ¥ & S S @ » / | \ §
• - – — ^ % ‰ _ * ” ’ ® © ™ “ ” ‘ ’„ : ; . , . . . + – ÷ = < >
Frihet
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0
Endast VERSALER

Kraft
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0
Endast VERSALER

Trygghet
Kerning: Optisk
Spärra/knip: 0
Endast VERSALER

Folk Frihet
Folk Kraft
Folk Trygghet

Folk Solid

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
([{1234567890}])
¡!¿?«é$¢£¥&SS@»/|\§
•-–—^%‰ _ *”’®©™“”‘’„:
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Färger
Om färgerna!
Färgskalan som vi valt för Kopparstaden består av varma, intensiva och eldiga
färger som innehåller ett stick av svart. Exempel är tomatröd, roströd, smörgul,
olivgrön, grönblå och aubergine.

Logotypröd
cmyk: c=0, m=95, y=100, k=30
rgb: r=176, g=31, b=22

Kombinationen av färger gör att vi (förhoppningsvis) uppfattas som varma och
vänliga, traditionella, rejäla, pålitliga, jordiska, miljömedvetna – allt det positiva
som färgerna ger associationer till.

Logotypbeige

cmy k: c=0, m=5, y=30,
k=15
rgb: r=227, g=215, b=17
6

Våra grundfärger

Kraft

Lugn

Balans

cmyk: c=0, m=100, y=100, k=60
rgb: r=121, g=14, b=17

cmyk: c=0, m=0, y=6, k=9
rgb: r=239, g=238, b=230

cmyk: c=0, m=0, y=8, k=20
rgb: r=218, g=217, b=207

Natur

cmy k: c=0, m=10, y=30
, k=50
rgb: r=155, g=14 4, b=12
1

Pantone-färger
Vid eventuellt tryck med PANTONE-färger
används följande:

Frihet

cmyk: c=55, m=0, y=10, k=5
rgb: r=113, g=194, b=215

Skymning
cmyk: c=72, m=5, y=12, k=40
rgb: r=16, g=125, b=148

Våra accentfärger

Svart

Vitt

Trygghet

cmyk: c=35, m=0, y=75, k=10
rgb: r=173, g=194, b=88

Logotypröd: PANTONE® 484 U
Logotypebeige: PANTONE® 4535 U
Kraft: PANTONE® 1817 U
Lugn: PANTONE® 7527 U
Balans: PANTONE® 7537 U
Natur: PANTONE® 7531 U
Frihet: PANTONE® 7458 U
Skymning: PANTONE® 634 U
Trygghet: Ingen bra motsvarighet finns
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Färger
Användning
Här visas vilka färger som kan användas i toningar och multiplicerat
med sig själv. Bara de varianter som fungerar visas.

100 %

Multiplicerat
med sig själv

Logotyp-röd

Logotyp-beige

Kraft
Passion

Lugn

Balans

Frihet

Skymning

Natur

Trygghet

60 %

40 %

20 %

10 %
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Mönster
Tradition
Om mönstret Tradition
Det här är Kopparstadens främsta profilmönster. Det
används som bakgrundsmönster för att skapa dynamik
och ge mer liv till en annars platt yta. Mönstret finns i
tre versioner (logotypröd, svart och vit) och får använ
das mot de färger som visas här på sidan.
Mönstret består av olika stilistiska figurer, bl.a. ängs
klocka, dalahäst, berguv, hjärta och pinnstol. Allt för att
skapa en känsla av boende och Dalarna

Tradition logotypröd mot färgen logotypröd
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Mönster: monster_tradition_logotyprod.eps, multiplicerad, opacitet 30 %

Tradition vit mot färgerna Frihet och Lugn

Tradition svart mot färgerna Kraft och skymning

Bakgrundsfärg: Frihet 60 % eller Lugn 100 %
Mönster: monster_tradition_vit.eps, opacitet 20 %

Bakgrundsfärg: Kraft eller Skymning 100 %
Mönster: monster_tradition_svart.eps, multiplicerad, opacitet 20 %
( 15 % mot skymning)
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Att använda
ett mönster
som bakgrund
ger mer liv
åt en annars
platt yta.
Smart, va?

Kopparstaden
Grafisk profil & varumärkeshandbok

Band
Band – Tradition
Band ”Tradition” – färg Logotypröd
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Band: band_tradition_logotyprod.eps, multiplicerat, opacitet 80 %

För att ge ytterligare möjligheter till dig som formger
åt Kopparstaden har vi skapat olika band som kan
användas som dekorelement, eller för att rama in eller
avgränsa. Band – Tradition är vårt primära band. Det
används som bottenbård längst ner på trycksaker (se
exempel på sid 36).
Band – Tradition finns i två versioner: Logotypröd och
Frihet. Använd gärna en skuggning på bandet mot
bakgrunden men inte mörkare skugga än 50 %.

Band ”Tradition” – färg Frihet
Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Band: band_tradition_frihet.eps, multiplicerat, opacitet 50 %

Band – Hästar
Ett till band som kan användas som dekorelement,
eller för att rama in eller avgränsa. Band – Hästar kan
användas i botten på trycksaker men även som ett
diagonalt dekorelement (se sid 35 för exempel).

Band ”Hästar” – Flerfärgad Dubbel, Flerfärgad
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %
Band: band_hastar_multi_DUBBEL.eps, band_hastar_multi.eps multiplicerat, opacitet 100 %

Band – Hästar finns i fyra versioner: Flerfärgad dubbel,
Flerfärgad, Logotypröd och Skymning. Använd gärna en
skuggning och lätt avfasning på bandet, inte mörkare
skugga än 50 %. Kan med fördel användas tillsammans
med Band - Hjärtan.

Band ”Hästar” – färg Skymning Band ”Hästar” – färg vit
Bakgrundsfärg: Skymning 100 %
Används som bildelement på fotografier
Band: band_hastar_skymning.eps, multiplicerat, Band: band_hastar_vit.eps
opacitet 70 %

Band – Hjärtan
Band ”Hjärtan” – färg Trygghet
Bakgrundsfärg: Trygghet 100 %
Band: band_hjartan_trygghet.eps, multiplicerat, opacitet 60 %

Band ”Hjärtan” – Frihet

Band ”Hjärtan” – LOGoröd

Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Band: band_hjartan_frihet.eps,
multiplicerat, opacitet 50 %

Bakgrundsfärg: Logotyp röd 80 %
Band: band_hjartan_logotyprod.eps,
multiplicerat, opacitet 80 %

Ett till band som kan användas som dekorelement,
eller för att rama in eller avgränsa. Band – Hjärtan
kan användas som ett diagonalt dekorelement
(se sid 35 för exempel).
Band – Hjärtan finns i tre versioner: Trygghet, Frihet och
Logotypröd. Använd gärna en skuggning och lätt avfas
ning på bandet, inte mörkare skugga än 50 %. Kan med
fördel användas tillsammans med Band - Hästar.
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Band
Band – Linje
Band ”Linje” – färg Logotypröd
Band: band_linje_logotyprod.eps

Ännu ett band som kan användas som dekorelement,
främst för att avgränsa t.ex. mellan olika textstycken.
Band – Linje kan även användas som ett horisontellt
dekorelement (se sid 35 för exempel).
Band – Linje finns i alla våra profilfärger.

Band ”Linje” – färg Frihet
Band: band_linje_frihet.eps

Band ”Linje” – färg vit
Band: band_linje_vit.eps
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Band – Exempel

Hemtrevlig bakgrund
Bakgrunden i detta exempel är ett linnetyg vilket färstärker en varm och hemtrevlig känsla
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Imagebilder
Motiv och känslor

Vårt kvarter

Hemma

Tillsammans

Trygghet

Imagebilder
Bilder är en viktig del av vår
kommunikation och vårt v isuella
uttryck. Vi vill visa våra nöjda k under
och hur de lever sina liv i våra lägen
heter och i Falun.
Det är känslan av att ”Bo smart
i Dalarna” som ska återspeglas i
bilderna. Det kan man bland annat
göra genom att visa trygghet, frihet
eller att man är nöjd med sitt val av
boende.
Det är också viktigt att synliga hus
och fastigheter tillhör Kopparstaden.

Frihet
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Imagebilder
Effekter och efterbehandling

Sammanhållet
manér
En bra effekt att jobba med vid
fotografering eller i efterbehand
lingen är ljuset och ljusa ytor.
Låt bilden ”öppna upp sig” och
släppa in ljus. Det går också att
lägga en färgad ton i detta ljus för
att skapa ytterligare värme och
känsla.
Använda gärna bilder med motljus
och reflektioner som ger en varm och
hemtrevlig känsla.
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Pappersval
Ett viktigt val
Riktigt bra tryck kräver riktigt bra papper. Den obestrukna mjuka ytan och den
naturliga och milt vita nyansen hos Munken Lynx ger bilder en klassisk känsla
och trycksaken en exklusiv och på samma gång behagligt naturlig känsla.
Munken Lynx har uvecklats för offsettryck, men passar också för många olika
typer av trycktekniker såsom, laser, digitalt och inkjet.

Argentum

Branden
där alla
gjorde rätt!
reham ahmad larmade sos och stängde dörrar.
lavdim emini slog ner elden med pulversläckare.
det stoppade en storbrand i Norslund. SIDAN 4

01-2012

Naturnära och smart.
Tre kilometer från centrum.

#

Nyheter och möjligheter för
KopparstadeNs hyresgäster

Studenter
blev ett och
söker tvåa
daniel och ronja hittade studentboende i Britsarvet. och varandra.
Nu flyttar de till en gemensam tvåa. SIDAN 12–13

36 nya lägenheter på Galgberget
Inflyttning september 2012

Botips!
Nycklar och portöppning
Om du har låst dig ute ska du på vardagar mellan 07.00–16.00 kontakta vårt Kundcenter, 023-458 00.
Övriga tider kontaktar du Securitas på tel 023-71 11 00. Aktuella låsöppningsavgifter hittar du på
www.kopparstaden.se. OBS! Vid låsöppningen ska du kunna legitimera dig och bevisa att hyresavtal finns.

Katastroffall kvällar och helger
Katastroffall som inträffar mellan kl 16.00–07.00 och på helger, anmäls på tel 019-30 02 18.
Uppge alltid namn, adress och lägenhetsnummer. Exempel på katastroffall är stort vattenflöde,
helstopp i avlopp eller att värme saknas i hela lägenheten.

Gästparkering
Samtliga parkeringsplatser och garage är avgiftsbelagda. Ring oss på tel 023-458 00 om du vill hyra
bilplats. För dina gäster har vi särskilda besöksplatser där giltig parkeringsbiljett eller sms-betalning
(Easy Park) krävs. P-biljetter köper du i Bobutiken, Trotzgatan 16, eller av Bovärden på området.
På vissa områden finns även myntmätare.

Brandföreskrifter
För att förhindra brand behöver vi din hjälp!
• Trapphus
Ingenting får förvaras i trapphuset. Barnvagnsunderreden får förvaras i trapphuset om avsedd
plats finns, annars förvaras dessa i förrådet. Insatsen ska tas loss och ska förvaras i din lägenhet
eller i ditt förråd.
• Vindar och källare
Dörrar till källare och vindar ska hållas låsta. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i dessa utrymmen.
Inget får förvaras i vinds- och källargångar.
• Brandvarnare
Kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum. Hör du en brandvarnare och känner röklukt,
ring 112.

Din Bovärd: Alf Nilsson
Jag ansvarar för skötsel och
reparationer av det här huset.

Felanmälan Kundcenter: 023-458 00
kundcenter@kopparstaden.se
www.kopparstaden.se
Övrig information hittar du på kopparstaden.se
eller via vårt Kundcenter, telefon 023-458 00.

Myten om
Järnets hårdhet
Varför finns vissa rykten om vissa områden?
Vad är sant? Vad falskt? Projektet Järnet på Järnet
har redan gett resultat. SIDAN 10–11
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Visitkort
Förnamn Efternamn
Förvaltningschef

Telefon direkt: 023-458 00
Mobil: 070-123 45 67
E-post: fornamn.efternamn@koppastaden.se
Kopparstaden AB
Box 1985, 791 19 Falun
Telefon växel: 023-458 00
E-post: info@koppastaden.se
Webb: kopparstaden.se

Framsida
100% av verklig storlek
Format: 86 x 55 mm
Logotyp: ks_logotyp_standard.eps
Band:
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %
Band: band_tradition_frihet.eps,
multiplicerat
Typografi:
Relato Sans Semibold 10/10 pt, VERSALER
Relato Sans Light 6/8 pt, VERSALER, spärra 50
Relato Sans Light 7/9 pt
Relato Sans Semibold 7/9 pt, spärra -10

Baksida
100% av verklig storlek
Format: 86 x 55 mm
Mönster:
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Mönster: monster_tradition_logotyprod.eps,
multiplicera, opacitet 50 %
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Korrespondenskort
Framsida
100% av verklig storlek
Format: 105 x 145 mm
Logotyp: ks_logotyp_standard.eps
Band:
Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Band: band_tradition_frihet.eps,
multiplicerat, opacitet 50 %
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Brevpapper
60% av verklig storlek
Datum: 2011-04-26

Format: A4, 210 x 297 mm

Ärendenummer: KS-00123456

Logotyp: ks_logotyp_standard.eps
Band:
Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Band: band_tradition_frihet.eps,
multiplicerat, opacitet 50 %

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at
felis. Morbi nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et, libero. Morbi consequat dolor
non leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
hymenaeos. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Donec varius, risus vel
varius tincidunt, metus quam consectetuer lacus, in ornare lorem mi nec lorem. Ut dictum
dui et dolor porttitor rhoncus. Nam porttitor blandit justo. In hac habitasse platea dictumst.
Praesent sapien est, scelerisque eu, lacinia vel, scelerisque ac, lacus. Donec sagittis, purus
a tincidunt fermentum, justo lorem malesuada nibh, a molestie lacus leo eu sem. Mauris et
odio. Aliquam ullamcorper adipiscing tortor.

Typografi sidfot:
Relato Sans Semibold 7/9 pt, spärra -10
Relato Sans Light 7/9 pt

Cras congue imperdiet pede. Curabitur scelerisque odio quis magna. Aliquam ut elit. Duis
molestie. Etiam et nibh eget mi interdum euismod. Suspendisse molestie sapien quis massa.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Sed condimentum. Maecenas nec lectus. Nulla eros est, posuere molestie, consequat nec,
pellentesque vel, est. Nunc euismod tempus felis.

Integer feugiat massa at risus
Integer feugiat massa at risus. Nulla ligula urna, nonummy nec, eleifend consectetuer,
nonummy at, justo. Pellentesque fermentum volutpat odio. Phasellus mattis tortor et odio
sollicitudin pulvinar. Aliquam euismod lectus et wisi. Aliquam erat volutpat. Nullam a neque
congue neque sagittis consequat. Aenean sit amet nibh tincidunt tellus feugiat molestie.
Vestibulum massa massa, sollicitudin ut, tempor id, placerat a, purus. Nullam tincidunt nunc in
nisl. Aenean imperdiet nunc ac eros laoreet elementum.

Förnamn Efternamn
Titel

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Telefon växel: 023-458 00
E-post: info@koppastaden.se
Webb: kopparstaden.se

Brevpapper sidan 2:
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Kuvert C5

Kopparstaden AB, Box 1985, 791 19 Falun

Fönsterkuvert C5
60% av verklig storlek
Format: 229 x 165 mm
Logotyp: ks_logotyp_standard.eps
Band: band_linje_logotyprod.eps
Typografi:
Relato Sans Semibold 7/9 pt, spärra -10
Relato Sans Light 7/9 pt
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Kuvert C4
Kuvert C4
60% av verklig storlek

Kopparstaden AB, Box 1985, 791 19 Falun

Format: 229 x 165 mm
Logotyp: ks_logotyp_standard.eps
Band: band_linje_logotyprod.eps
Typografi: Relato Sans Semibold 7/9 pt, spärra -10 och Relato Sans Light 7/9 pt

33

Kopparstaden
Grafisk profil & varumärkeshandbok

Webb

Exempel på puffar
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Trycksaker
Exempel på broschyrer

Argentum

Framsida
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram+devis.eps
Typografi:
Adobe Garamond Regular, spärra -20
Relato Sans Regular

Naturnära och smart.
Tre kilometer från centrum.

Exempel på baksidor:

Falun i hjärtat
av Dalarna

36 nya lägenheter på Galgberget
Inflyttning september 2012

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Telefon växel : 023-458 00
E-post: info@koppastaden.se
Webb: kopparstaden.se

Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Telefon växel : 023-458 00
E-post: info@koppastaden.se
Webb: kopparstaden.se

Framsida
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram+devis.eps
Typografi:
Adobe Garamond Regular, spärra -20
Relato Sans Regular

För dig som vill
ha det perfekta läget.

Exempel på alternativ framsida och baksida:

AFFÄRSPLAN
KOPPARSTADEN
2012–2016

54 nya lägenheter i Britsarvet
Inflyttning december 2012
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Annonser
Enkla informations- och standardannonser

Ändrade
öppettider
under påsk
Bobutiken:

Kundservice:

Skärtorsdag
10.00-17.00
Långfredag
Stängt
Lör – Sön
Stängt
Annandagpåsk
Stängt

Skärtorsdag
9.00-16.00
Långfredag
Stängt
Lör – Sön
Stängt
Annandagpåsk
Stängt

Exempel: Öppettider
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Bakgrund:
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %
Mönster: monster_tradition_vit_under.eps,
opacitet 40 %
Huvud:
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Mönster: monster_tradition_logotyprod.eps,
multiplicera, opacitet 75 %, vinkel -35°
Hörn: Rundade, radie 2 mm
Typografi:
Adobe Garamond Regular, spärra -20
Relato Sans Semibold, spärra -10
Relato Sans Light

Glad påsk!
Kopparstaden AB
Box 1985
791 19 Falun
Telefon växel : 023-458 00
Webb: kopparstaden.se

Anbud: Rengöring av
ventilationskanaler
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis.
Beskrivning: Morbi nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et,
libero. Morbi consequat dolor non leo. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.
Upphandlingsform: In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Donec varius, risus vel varius tincidunt, metus quam consectetuer
lacus, in ornare lorem mi nec lorem.
Sista anbudsdag: 2011-05-19

Kopparstaden AB lorem ipsum dolor sit consectetuer
adipiscing elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis.
Morbi nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et,
libero. Morbi consequat dolor non leo. Class aptent taciti
sociosqu ad litora torquent per conubia.
Kopparstaden AB, Box 1985, 791 19 Falun
Telefon växel : 023-458 00, Webb: kopparstaden.se

Exempel: Anbudsförfrågan
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Bakgrund:
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %
Mönster: monster_tradition_vit_under.eps,
opacitet 40 %
Band:
Band: band_tradition_balans.eps,
multiplicera, opacitet 100 %
Typografi:
Rubrik: Relato Sans Light & Bold, spärra -20
Relato Sans Light
Relato Sans Semibold, spärra -10
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Annonser
Rekryteringsannonser
Exempel: Rekrytering
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Devis: devis_2rad_vit.eps
Bakgrund:
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %

Frihetskämpe sökes!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis.
Beskrivning: Morbi nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et,
libero. Morbi consequat dolor non leo. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer
feugiat massa at risus. Nulla ligula urna, nonummy nec, eleifend consectetuer, nonummy at, justo. Pellentesque fermentum volutpat odio.
Phasellus mattis tortor et odio sollicitudin pulvinar.

Krav: In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat
volutpat. Donec varius, risus vel varius tincidunt, metus
quam consectetuer lacus, in ornare lorem mi nec lorem.
Bra att veta: Donec varius, risus vel varius tincidunt,
metus quam consectetuer lacus, in ornare lorem mi nec
lorem. Morbi consequat dolor non leo.

Band:
Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Band: band_tradition_frihet.eps,
multiplicera, opacitet 50 %
Typografi:
Adobe Garamond Regular, spärra -20
Relato Sans Light
Relato Sans Semibold, spärra -10

Sista ansökningsdag: 2011-05-19

Kopparstaden AB lorem ipsum dolor sit consectetuer adipiscing elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis. Morbi nibh magna, semper
non, placerat id, sagittis et, libero. Morbi consequat dolor non leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia.
Kopparstaden AB, Box 1985, 791 19 Falun, Telefon växel : 023-458 00, Webb: kopparstaden.se

Kopparstaden AB lorem ipsum dolor sit consectetuer
adipiscing elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis. Morbi
nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et, libero. Morbi
consequat dolor non leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia.
Kopparstaden AB, Box 1985, 791 19 Falun,
Telefon växel : 023-458 00, Webb: kopparstaden.se

Mattegeni
sökes!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Mauris aliquam magna. Vivamus at felis.
Beskrivning: Morbi nibh magna, semper non, placerat id, sagittis et,
libero. Morbi consequat dolor non leo. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Integer
feugiat massa at risus. Nulla ligula urna, nonummy nec, eleifend
consectetuer, nonummy at, justo. Pellentesque fermentum volutpat
odio. Phasellus mattis tortor et odio sollicitudin pulvinar.
Krav: In hac habitasse platea dictumst. Aliquam erat volutpat. Donec varius, risus vel
varius tincidunt, metus quam consectetuer lacus, in ornare lorem mi nec lorem.
Bra att veta: Donec varius, risus vel varius tincidunt, metus quam consectetuer lacus,
in ornare lorem mi nec lorem. Morbi consequat dolor non leo.
Sista ansökningsdag: 2011-05-19

Exempel: Rekrytering
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Devis: devis_2rad_vit.eps
Bakgrund:
Bakgrundsfärg: Lugn 100 %
Mönster: monster_tradition_vit_under.eps,
opacitet 40 %
Band:
Bakgrundsfärg: Balans 100 %
Band: band_hastar_multi.eps,
multiplicera, opacitet 100 %
Typografi:
Adobe Garamond Regular, spärra -20
Relato Sans Light
Relato Sans Semibold, spärra -10
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Annonser
Care of Haus

Exempel på imageannonser

DE ENDA
HUSPRISER VÅRA
HYRESGÄSTER
OROAR SIG ÖVER.

När du bor i någon av Kopparstadens hyresrätter
behöver du varken oroa dig för bolåneräntor eller
kylskåpspriser. All service ingår i hyran, och du kan
ägna både tid och pengar åt annat. Det tycker vi
är att bo smart i Dalarna.

Exempel: Imageannons
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Devis: devis_1rad_logotyprod.eps

Band:
Bakgrundsfärg: Logotyp röd
Band: band_tradition_logotyprod.eps,
multiplicera, opacitet 75 %

Typografi:
Folk
Relato Sans Regular, spärra -10

Kommentar
Tänk på att i denna typ av
kommunikation är idén det
viktigaste. Och skulle den idén
vinna på att man gör avsteg
från den grafiska profilen så är
det tillåtet inom rimlighetens
gränser.
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Annonser
Exempel på imageannonser
Kommentar

v

r
ygge

nytt

an

ipp
Vits

Vi b

FÖR DIG SOM VILL BO

NARA BADPLATSEN.

OCH STAN,
MATBUTIKEN,
FOTBOLLSPLANEN,
TANDLÄKAREN OCH DAGIS.
Det här är Vitsippan.
I vårt nya kvarter Vitsippan har du nära till allt.
Precis bakom knuten finns isbanor, fotbollsplaner,
promenadstråk, shopping, kultur och restauranger.
Allt förstås i högklassiga lägenheter, nära badplats
och bara en kilometer från centrum.

Exempel: Imageannons
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Devis: devis_1rad_logotyprod.eps

Band:
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Band: band_tradition_logotyprod.eps,
multiplicera, opacitet 75 %

Typografi:
Folk Solid, spärra -10
Relato Sans Regular

Typsnittet Folk skapar en
varm och hemtrevlig känsla.
Bakgrunden i detta exempel
är ett linnetyg vilket färstärker
denna känsla.
Tänk på att i denna typ av
kommunikation är idén det
viktigaste. Och skulle den idén
vinna på att man gör avsteg
från den grafiska profilen så är
det tillåtet inom rimlighetens
gränser.
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Infoblad
60% av verklig storlek
Format: A4, 210 x 297 mm
Logotyp: ks_logotyp_vit.eps
Mönster:
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Mönster: monster_tradition_vit.eps,
opacitet 8 %
Typografi:
Adobe Garamond Regular 80/50 pt,
spärra -20, logotypröd
Relato Sans Semibold 20 pt, spärra -10
Relato Sans Light 14 pt

Telefon växel: 023-458 00
E-post: kundtjanst@kopparstaden.se
www.kopparstaden.se
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PowerPoint-mall
Startsida
Format: 1024 x 768 px

Lorem ipsum dolor sit amet

Integer feugiat

Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Mönster:
Bakgrundsfärg: Logotypröd 100 %
Mönster: monster_tradition_logotyprod.eps,
multiplicera, opacitet 30 %
Typografi:
Times New Roman
I alla interna dokument (t ex Word och
PowerPoint) används typsnittet Times New Roman.

2011-04-26

Undersida

Lorem ipsum dolor sit amet
• Morbi nibh magna, semper non, placerat
id, sagittis et, libero. Morbi consequat
dolor non leo.
• Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos
hymenaeos.
• Donec varius, risus vel varius tincidunt,
metus quam consectetuer lacus, in ornare
lorem mi nec lorem. Ut dictum dui et dolor
porttitor rhoncus.

C la s s a p t e n t taciti

Format: 1024 x 768 px
Logotyp: ks_logotyp_standard_ram.eps
Mönster:
Bakgrundsfärg: Frihet 60 %
Mönster: monster_tradition_frihet.eps,
multiplicera, opacitet 30 %
Typografi:
Times New Roman
I alla interna dokument (t ex Word och
PowerPoint) används typsnittet Times New Roman.
Färger i t ex diagram används utifrån vår
färgskala i rgb läge, se sidan 19.
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Skyltar & byggskylta
Exempel på byggskylt
Kommentar
Tänk på att byggskyltar ska
kunna läsas på långt avstånd.
Så lite och snabb information
som möjligt.

Argentum

Energisnåla flerbostadshus
på Galgberget
36 lägenheter - 2, 4 och 5 rok
Byggstart: April 2011 • Inflyttning: September 2012
Lägenheterna släpps i januari 2012.
www.kopparstaden.se
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Profilkläder
Skjortor
Färger
För profilkläder bör man i första hand utgå från
profilfärgerna. Om detta inte är möjligt bör snarlika
färger på textil och tryck väljas.

Logotypröd
cmyk: c=0, m=95, y=100, k=30
rgb: r=176, g=31, b=22
PANTONE® 484 U

Logotypbeige
cmyk: c=0, m=5, y=30, k=15
rgb: r=227, g=215, b=176
PANTONE® 4535 U

Kraft
cmyk: c=0, m=100, y=100, k=60
rgb: r=121, g=14, b=17
PANTONE® 1817 U

Skjorta

Slips

Färg: Frihet 60 %
Logotyp: Standard med vit ram

Färg: Skymning 100 %
Mönster: Tradition, Skymning 100 %

Lugn
cmyk: c=0, m=0, y=6, k=9
rgb: r=239, g=238, b=230
PANTONE® 7527 U

Balans
cmyk: c=0, m=0, y=8, k=20
rgb: r=218, g=217, b=207
PANTONE® 7537 U

Natur
cmyk: c=0, m=10, y=30, k=50
rgb: r=155, g=144, b=121
PANTONE® 7531 U

Frihet
cmyk: c=55, m=0, y=10, k=5
rgb: r=113, g=194, b=215
PANTONE® 7458 U

Skymning
cmyk: c=72, m=5, y=12, k=40
rgb: r=16, g=125, b=148
PANTONE® 634 U

Trygghet
cmyk: c=35, m=0, y=75, k=10
rgb: r=173, g=194, b=88
PANTONE: Ingen bra motsvarighet finns

Skjorta

Scarf

Färg: Frihet 60 %
Logotyp: Standard med vit ram

Färg: Trygghet 100 %
Mönster: Tradition, Trygghet 100 %
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Profilkläder
T-shirts, piké, luvtröja och arbetsbyxor

T-shirt

T-shirt

Färg: Antracit
Mönster: Tradition – band, Svart
Logotyp: Vit

Färg: Frihet 60 %
Mönster: Tradition – band, Skymning 100 %
Logotyp: Skymning

Luvtröja – rygg

Luvtröja

Färg: Antracit 100 %
Devis med KS: Frihet 100 %,
Logotypröd 100 %, Vit 100 %

Färg: Antracit 100 %
Logotyp: Standard med vit ram

Mössor
Färg: Natur 100 %
Devis med KS: Frihet 100 %,
Bakgrund: Skymning 100 %

Arbetsbyxor

Arbetsbyxor

Färg: Antracit
Devis: Vit
Logotyp: Vit

Färg: Vit
Devis: Svart
Logotyp: Svartram

Piké
Färg: Trygghet 100 %
Mönster: Linje – band, C=35 M=0 Y=75 K=50
Devis med KS: C=35 M=0 Y=75 K=50

Arbetsskjorta
Färg: Antracit 100 %
Devis med KS: Vit

44

Kopparstaden
Grafisk profil & varumärkeshandbok

Bildekor
kopparstaden.se

Exempel på bildekor

kopparstaden.se
kopparstaden.se

R E K L A M Y TA
kopparstaden.se

R E K L A M Y TA

kopparstaden.se

Personbil

R E K L A M Y TA

R E K L A M RY ETA
K L A M Y TA

kopparstaden.se

N MILJÖBILN MILJÖBIL
KOPPARSTADE
KOPPARSTADE

MEDMED
VI KÖR
VI KÖR
RAFT
RAFT
VINDK
VINDK
EGEN
EGEN

lastbil
R E K L A M Y TA

1608
1608

2550
2550
3475
3475

KOPPARSTADEN MILJÖBIL

VI KÖR MED
EGEN VINDKRAFT

kopparstaden.se
kopparstaden.se

1475
1475

2550
3475

BO AKTIVT

1608

MIljöbil

kopparstaden.se

I ARGENTUM
Läs mer på kopparstaden.se

1475

bildekor med reklamplats

BO AKTIVT
I ARGENTUM
Läs mer på kopparstaden.se
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