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LogomanuálZákladní  
varianta

Základní varianta loga v barevném 

provedení Solitea Blue. 
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LogomanuálInverzní  
varianta

Inverzní varianta loga v barevném 

provedení Solitea Blue. 
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Černobílá varianta v pozitivním a negativním 

provedení. Lze užít v případech, kdy není 

možné pracovat s barevnou variantou nebo 

barevná varianta působí v kontextu rušivě.

Černobílá  
varianta
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Symbol Solitea vychází z písmene „o“ logotypu 

Solitea a jeho pootočením o 50˚ proti směru 

hodinových ručiček. 

Konstrukce  
symbolu

→ → →

50°
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Logo Solitea vychází ze základních geometrických 

tvarů. Je pečlivě zkonstruováno tak, aby bylo 

čitelné a výrazné v jakékoliv velikosti, zároveň 

však působilo harmonicky, vyváženě a čistě. 

Díky těmto aspektům je uživatelsky přívětivé 

a aplikovatelné na jakékoliv médium.

Konstrukce  
loga

← 2/3  → ←    3/3    →

←    3/3    →
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Minimální ochranná zóna se rovná výšce 

písmene "o".  Určuje hranici, kam by neměl 

zasahovat žádný jiný grafický prvek, text nebo 

obrazový motiv. Zároveň definuje minimální 

vzdálenost od okraje formátu, na kterém je logo 

umístěno (např. okraj papíru, roh zdi, apod.).

Ochranná  
zóna
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Nejmenší možná velikost loga Solitea

je 15 mm nebo 55 px na šířku. Při menších 

velikostech se logo stává nečitelné

a nerozpoznatelné.

Nejmenší  
velikost

15 mm / 55 px
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LogomanuálBarevnost  
loga

Primárními barvami logotypu je Solitea Blue

a Solitea White. Striktní dodržování

barevnosti zaručuje jednotu, soudržnost

a rozpoznatelnost značky.

Blue White
Solitea Solitea
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LogomanuálDefinice  
barevnosti

CMYK:  100 . 90 . 40 . 50

PANTONE: 655 C / 282 U

CMYK:  0 . 0 . 0 . 0

PANTONE: _

RGB:  0 . 30 . 70 

HEX/HTML:  #001e46

RGB:  255 . 255 . 255 

HEX/HTML:  #ffffff

RAL 280 20 20

ORACAL 970  178 / Baltic Blue

RAL 9003/ Signal white

ORACAL 651G  _

Solitea
Black

Solitea Blue, Solitea White jsou definovány 

následujícími hodnotami, které je třeba vždy 

dodržovat. Pro tisk jsou to hodnoty CMYK  

a PANTONE, pro online užití RGB a HEX/HTML,  

pro signmaking RAL a ORACAL 970. Striktní 

dodržování uvedených hodnot zaručuje jednotu, 

soudržnost a rozpoznatelnost značky Solitea.

Blue
Solitea

White
Solitea
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LogomanuálDoplňková  
barevnost

Doplňková barevnost je definována světlejšími 

odstíny základní barvy Solitea Blue.

25 %50 % 10 %

Blue Blue Blue
Solitea Solitea Solitea
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Povolenou variantou je outline loga v barvě 

Solitea Blue. Tuto variantu užíváme primárně 

na objektech či v prostoru, kde je plná varianta 

neefektivní či neekonomická, případně jedná-li 

se o dekorativní užití loga. Příkladem může být 

branding budov či 3D aplikace loga.

Povolené  
varianty
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Při aplikaci loga se držíme zásad 

jednoduchosti, čitelnosti a jednoty.

Logo aplikujeme v jeho základní barevnosti, 

případně v bílé či černé variantě. Pozadí 

loga necháváme pokud možno bílé, 

případně užíváme některý z povolených 

odstínů Solitea Blue. 

Povolené  
aplikace
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Proporce loga nesmějí být jakkoliv deformovány, 

v jeho ochranné zóně se nesmí vyskytovat jiné 

grafické prvky nebo text. Stejně tak je zakázáno 

logo jakkoliv upravovat nebo měnit jeho písmo. 

Poměry symbolu k logotypu se nemění. Každá 

taková úprava narušuje jednotu a jasnou 

rozpoznatelnost značky.

Zakázané  
varianty

Solitea
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Logo Solitea neumísťujeme na fotografii

ani barevné pozadí vyjma doplňkových barev, 

nijak jej nepřebarvujeme, ani neměníme 

procento jeho krytí. Stejně tak jakýkoliv

přidaný efekt (např. stínování) je zakázaný.

Zakázané  
aplikace
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Logo Solitea do fotografií primárně 

neumísťujeme. V situaci, kdy není jiná možnost  

jepotřeba zajistit ideální kontrast vůči pozadí. 

Plocha pod logem by tedy měla být jednolitá, 

bez rušivých prvků či barev.

Logo 
ve fotografii

Gabriela
Lístek s poznámkou
We don't put the logo on photography. When necessary we work with contrast between the logo and the background. Always remember legibility and transparency.
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LogomanuálPravidla  
aplikace 

Jakákoli úprava či aplikace,
která není manuálem povolena,

je striktně zakázána.
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LogomanuálDoporučení

Jednoduše, čitelně, jednotně.

Ctíme základní varianty
a primární barevnost loga.

Respektováním zásad pomáháme
k zapamatovatelnosti značky.

1

2

3
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LogomanuálNa závěr 

Potřebujete do manuálu
něco přidat nebo máte pocit,

že něco nesedí?

Napište nám na
solitea@davidgec.cz
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