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Logotyp 

Na potrzeby  systemu 
identyfikacji graficznej firmy  

dozwolone jest używanie 
logo w dwóch podstawowych 

wersjach.
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logo w polu 
ochronnym

podstawowym 
i minimalnym

Pole ochronne znaku to 
przestrzeń wokół znaku, 

na której nie może 
znaleźć się żadna inna obca 

forma graficzna.
Pole ochronne  pomaga 

również w  określaniu proporcji 
umieszczania znaku na 

poszczególnych nośnikach.

Rys. 1,2  przedstawiają logo w 
polu ochronnym postawowym 

stosowanym na polu o 
nieograniczonej płaszczyźnie

np. papierze firmowym 

Rys. 3,4 przedstawiają znak w 
polu ochronnym minimalnym, 

stosowanym do użycia na 
ograniczonej przestrzeni,  

np. na kasetona czy panelach
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Przyklady użycia logo,  
z zachowaniem pola 

ochronnego ( kolumna  
z prawej strony )  

i bez zachowania pola 
ochronnego ( kolumna  z  

lewej strony )

krzyżykami zaznaczone są 
miejsca  w których  fragmenty 

innych obiektów wchodzą w 
sposób niedopuszczalny  

w pole ochronne znaku

linia przerywana 
wyznacza pole ochronne

jeżli kształt nie jest 
bezwzglednie narzucony nie 
powinno się stosować  logo  

robo camp w elipsach

nieprawidłowe użycie logo prawidłowe użycie logo
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logotyp w wersji podstawowej 
powinien być używany na  

białym tle. ( zdjęcie nr 1)  

wyjątkowo może być zastosowany 
na niejednolitej płaszczyśnie, której 

walorowe nasycenie tła nie 
przekrocza 20 %

( zdjęcie nr 2)

( zdjęcie nr 3,4)

na niejednolitej płaszczyśnie, której 
walorowe nasycenie tła przekrocza 

20% stosujemy znak w jednolitym 
białym kolorze, 
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Logotyp

logotyp w wersji achromatycznej
może byc zastosowany w wyjątko-

wych sytuacjach, tylko wtedy gdy 
zastosowanie logo w  wyżej wymie-
nionych wariantach jest niemożliwe.

Wersja achromatyczna stosowana 
jest np: przy brandowaniu produktów, 
gdzie tłem jest najczesciej materiał z 

którego wykonany jest  produkt. 

achromatyczne logo może  
być zastosowane jako szarość z 

podstawowej  wersji logo (napis robo), 
oraz jako pełna czerń. W przypadku 
ciemnego tła stosuje się logo białe, 

podobnie jak przy niejednolitych 
ciemnych tłach kolorowych.
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logotyp w wersji monochromatycznej 
podoobnie jak w wersji achromatycz-
nej może byc zastosowany w wyjąt-
kowych sytuacjach, tylko wtedy gdy 
zastosowanie logo w  wyżej wymie-
nionych wariantach jest niemożliwe.

Wersja monochromatyczna stosowa-
na jest np: przy brandowaniu produk-

tów lub gdy wystepuje np: na plaka-
tach monochromatycznych obcych 

inicjatyw lub brandów, w sasiedztwie 
innych logotypów, lub gdy tłem jest 

materiał z którego wykonany jest  
produkt. 

zgodnie z wczesniejszą zasadą
 w przypadku ciemnego tła 

stosuje się logo białe, 
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NAUKA ZABAWA PASJA

Przyklady niedozwolonych 
modyfikacji logotypu

1. zmiana czcionek
2. pochylenia
3. zastosowanie niekontastowego tła
4. użycie logo na niejednolitym tle
5. stosowanie obrysu 
6. skalowanie wybranych elementów
7. dodawanie cieni
8. rozciąganie / zgniatanie
9. obracanie
10. przestawianie elementów    



R:  87
G:  84
B:  83
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Kolory logotypu

Pantone Cool Gray 11C , lub Pantone 425C  
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skalowanie logotypu

20 mm

15 mm

30 mm

40 mm
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W przypadku  internetu 
 stosujemy czcionkę 

Verdana lub Arial

Podstawową czcionką 
Robo Camp jest rodzina 

czcionek Myriad Pro Regular

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz

Myriad Pro Regular bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz

Myriad Pro Regular italic

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyz

Myriad Pro Regular italic bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
abcdefghijklmnoprstuwxyzW wyjątkowych sytuacja 

można użyć czcionki 
Bank Gothic MDPL, 

lecz nigdy jako blok tekstu,
 jedynie jako hasło lub np: nazwę 

konkretnego modelu produktu Bank Gothic MdPL

aBcdEFGhiJkLMnoPRStUWXYZ
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Śrubka layoutowa  

śrubka stanowiąca fragment logotypu 
moze być  użyta jako fragment layoutu.

NIe należy go jednak stosować czesto 
raczej w sytuacji gdy dodatkowy materiał 

ilustracyjny  (np  fotografie ) jest  niedo-
syępny lub nośnik na którym  pracujemy 

ma różne ograniczenia

w przypadku layotowego zastosowania 
śrubki  razem z właściwym logotypem

nalezy pamietać   aby  róznica w wialko-
sciach sróbek (layoutowej i logotypowej ) 

była jak największa.

RoboNET Sp. z o.o.  

tel: 058 739 61 61 
fax: 058 739 61 61 
e-mail: biuro@robocamp.pl

NIP: 957 10 23 335 
REGON: 220784917 
KRS: 0000333062
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Stanowisko

Mobile: +48 502 350 272
Skype: nazwisko.robonet.pl

nazwisko@robonet.pl
www.robocamp.pl

Stanowisko

Mobile: +48 502 350 272
Skype: nazwisko.robonet.pl

nazwisko@robonet.pl
www.robocamp.pl

RoboNET Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3

NIP: 957 10 23 335
REGON:220784917
KRS: 0000333062
 

RoboNET Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3

NIP: 957 10 23 335
REGON:220784917
KRS: 0000333062
 

Myriad pro  reg 7 pt 

Myriad pro  reg  9 pt 

Myriad pro reg 7 pt 

Myriad pro reg 6 pt 

Myriad pro reg 7 pt 

5mm

5mm

9mm

9mm
wizytówka

awers /rewers
5cm x 9cm
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Lorem qui essed molorper ad do core eugue dunt accum dignit alit, volore magnis nostrud modolor periusto 

doloborerat. Ut iureet ut er sis ad te con ercidunt dionum quatisi el el do dolum quat atum veliquis niat nulputat. 

Pero et et, core deleniam verat utpat nim exer irit, quatue modignim adipis acing elisci tat. Ut praestrud tat. El iustie 

consequi tis nulluptat, quat inissenim nostio erosto eugiamcoreet wis at.

Lore duisis num at, sequipit illandre feugue feuguer senis dit ut delesed dolore tat. Vulputpat, vel ex et utpat aci 

blamcommolor aliquat velendre vel elit, vero con velit, quipit vulla at. Equam nulput alit la facidunt nis ad do con 

ero odio odolorper sis nostrud del dignit utpat augait nosto dolore min hendre vulla core dolobor eratet il ullaort 

inciLorem qui essed molorper ad do core eugue dunt accum dignit alit, volore magnis nostrud modolor periusto 

doloborerat. Ut iureet ut er sis ad te con ercidunt dionum quatisi el el do dolum quat atum veliquis niat nulputat. 

Pero et et, core deleniam verat utpat nim exer irit, quatue modignim adipis acing elisci tat. Ut praestrud tat. El iustie 

consequi tis nulluptat, quat inissenim nostio erosto eugiamcoreet wis at.

Lore duisis num at, sequipit illandre feugue feuguer senis dit ut delesed dolore tat. Vulputpat, vel ex et utpat aci 

blamcommolor aliquat velendre vel elit, vero con velit, quipit vulla at. Equam nulput alit la facidunt nis ad do con 

ero odio odolorper sis nostrud del dignit utpat augait nosto dolore min hendre vulla core dolobor eratet il ullaort 

inciLorem qui essed molorper ad do core eugue dunt accum dignit alit, volore magnis nostrud modolor periusto 

doloborerat. Ut iureet ut er sis ad te con ercidunt dionum quatisi el el do dolum quat atum veliquis niat nulputat. 

Pero et et, core deleniam verat utpat nim exer irit, quatue modignim adipis acing elisci tat. Ut praestrud tat. El iustie 

consequi tis nulluptat, quat inissenim nostio erosto eugiamcoreet wis at.

Lore duisis num at, sequipit illandre feugue feuguer senis dit ut delesed dolore tat. Vulputpat, vel ex et utpat aci 

blamcommolor aliquat velendre vel elit, vero con velit, quipit vulla at. Equam nulput alit la facidunt nis ad do con 

ero odio odolorper sis nostrud del dignit utpat augait nosto dolore min hendre vulla core dolobor eratet il ullaort 

inciLorem qui essed molorper ad do core eugue dunt accum dignit alit, volore magnis nostrud modolor periusto 

doloborerat. Ut iureet ut er sis ad te con ercidunt dionum quatisi el el do dolum quat atum veliquis niat nulputat. 

Pero et et, core deleniam verat utpat nim exer irit, quatue modignim adipis acing elisci tat. Ut praestrud tat. El iustie 

consequi tis nulluptat, quat inissenim nostio erosto eugiamcoreet wis at.

Lore duisis num at, sequipit illandre feugue feuguer senis dit ut delesed dolore tat. Vulputpat, vel ex et utpat aci 

blamcommolor aliquat velendre vel elit, vero con velit, quipit vulla at. Equam nulput alit la facidunt nis ad do con 

ero odio odolorper sis nostrud del dignit utpat augait nosto dolore min hendre vulla core dolobor eratet il ullaort 

inci

RoboNET Sp. z o.o.  

ul. Trzy Lipy 3

tel: 058 739 61 61 
fax: 058 739 61 61 
biuro@robocamp.pl

NIP: 957 10 23 335 
REGON: 220784917 
KRS: 0000333062

50.000 PLN

30 mm

21 mm

30 mm

Myriad pro regular  9 pt

Myriad pro regular  7 pt

papier firmowy
format A4

21cm x 29,7cm
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RoboNET Sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3
Myriad pro regular8 pt

15 mm

18 mm

logo na kopercie 
podłużnej


