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Textová část logotypu COMIMPEX PRINT je tvořena  
fontem Futura. Značku doprovází grafický symbol - stylizace 
desky nebo média pro potisk nebo signmakingovou aplikaci. 
Logotyp je proveden v tmavě modré a červené barvě.

Logotyp ve všech variantách
je přiložen v elektronických
přílohách tohoto logomanuálu
ve všech standardních
elektronických formátech.
Logotyp musí být používán
z těchto zdrojových dat a musí
být používán v souladu
s logomanuálem.

Logotyp / Základní varianta logotypu / popis
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Pro barevnost logotypu je zvolena kombinace tmavě modré a červené, 
které jsou definovány hodnotami CMYK, RGB a Pantone.

Barevnost logotypu

PANTONE 654 C
CMYK 10 / 80 / 0 / 50
RGB 0 / 0 / 102
HEX #000066

PANTONE 186 C
CMYK 0 / 100 / 100 / 5
RGB 204 / 0 / 0
HEX #CC0000

Logotyp / Barevnost logotypu
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Ochrannou zónou logotypu se rozumí okolní prostor, kam nelze umisťovat 
texty a grafické prvky. Ochranná zóna také vyjadřuje minimální vzdálenost 
logotypu od konce strany nebo podkladu. Ochrannou zónu logotypu 
definuje jednotka a, odvozená z výšky logotypu. 

Ochranná zóna logotypu
Výjimka
Při velkoformátových 
aplikacích (např. označení 
provozovny cedulí nebo 
bannerem), kdy je logotyp 
jediným aplikovaným prvkem, 
se výjimečně nemusí dodržet 
ochranná zóna logotypu.

a

0,5 a

0,5 a

Logotyp / Ochranná zóna logotypu



6

typická velikost pro 
merkantilní tiskoviny formátu 

A4 (šířka 75 mm)

typická velikost pro 
merkantilní tiskoviny formátu 

A5 (šířka 48,75 mm)

nejmenší velikost logotypu 
(šířka 22,5 mm)

Rozměrová řada sjednocuje velikosti logotypu. Velikost 100 % je užívána 
pro merkantilní tiskoviny formátu A4, velikost 65 % je užívána pro 
merkantilní tiskoviny A5. Velikost 30 % je maximální zmenšení logotypu, 
aby nedocházelo k jeho nečitelnosti nebo nekvalitní reprodukci.

Rozměrová řada

30 %

65 %

100 %

mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Logotyp / Rozměrová řada
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Barevná pozitivní varianta logotypu je používána nejčastěji.  
Platí pro aplikaci logotypu na bílém nebo světlém pozadí.

Barevná pozitivní varianta

Logotyp / Barevná pozitivní varianta
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Barevná negativní varianta se používá na tmavě modrém pozadí.

Barevná negativní varianta

Logotyp / Barevná negativní varianta
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Jednobarevná pozitivní varianta se používá při jednobarevné technologii.

Jednobarevná pozitivní varianta

Logotyp / Jednobarevná pozitivní varianta
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Jednobarevná negativní varianta se používá při jednobarevné technologii.

Jednobarevná negativní varianta

Logotyp / Jednobarevná negativní varianta
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Černobílá pozitivní varianta logotypu se používá při černobílém tisku.

Černobílá pozitivní varianta

Logotyp / Černobílá pozitivní varianta
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Černobílá negativní varianta logotypu se používá při černobílém tisku.

Černobílá negativní varianta

Logotyp / Černobílá negativní varianta
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Pozitivní varianta logotypu v odstínech šedé se používá při černobílém 
tisku.

Pozitivní varianta v odstínech šedé

60 % černé

Logotyp / Pozitivní varianta v odstínech šedé
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Negativní varianta logotypu v odstínech šedé se používá při černobílém 
tisku.

Negativní varianta v odstínech šedé

60 % černé

Logotyp / Negativní varianta v odstínech šedé
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Je zakázáno logotyp jakkoli deformovat, měnit jeho barevnost, používat 
jen jeho části i doplňovat k němu další dodatky nebo užívat jakýchkoli 
transformací či efektů jako je 3D transformace nebo stínování. 
Povolené varianty logotypu na výšku a na střed jsou uvedeny dále.

Zakázané použití logotypu
3D model logotypu
3D modelace logotypu za 
účelem zhotovení např. 
propagačního stojanu či 
označení provozovny je 
výrobní technologie 
a nemá žádnou spojitost se 
zakázaným použitím logotypu.

Logotyp / Zakázané použití logotypu
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Ve většině aplikací je doporučeno užití základní varianty logotypu.
Ve výjimečných případech se může aplikovat povolená varianta logotypu.
Povolené varianty logotypu jsou na výšku. 
Platí pro ně stejná pravidla užívání jako pro základní variantu.

Povolené varianty logotypu 
Povolené varianty logotypu 
jsou přiloženy v elektronických
přílohách tohoto logomanuálu.

Povolená varianta logotypu 
na výšku s levým zarovnáním

Povolená varianta logotypu 
na výšku na střed

Logotyp / Povolená varianta logotypu


