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Ksiega Znaku KATOWICKIE INWESTYCJE S. A. jest uniwersalnym podręcznikiem ułatwiającym praktyczne budowanie spójnego 
i wyrazistego wizerunku firmy, w którym umieszczone są najważniejsze zagadnienia dotyczące opracowanego systemu 
identykacji wizualnej. 

Użytkownik znajdzie tu zarówno informacje na temat podstawowych wzorców tożsamosci (symbolu, nazwy i kolorystyki 
firmowej) jak i zasad, zgodnie z którymi wzorów tych należy używać.

Ponieważ sprawne funkcjonowanie firmy związane jest z koniecznością prezentowania się w różnych sytuacjach i na wielu 
nośnikach informacji, Księga Znaku okazuje się być nie tyle elementem pomocniczym co niezbędnym dla utrzymania czytelnego 
i wyrazistego wizerunku. 

Narzucone normy, a w szczególności te dotyczące kolorystyki i kompozycji są obligatoryjne. Ścisłe ich przestrzeganie ułatwia 
odbiorcom i kontrahentom prawidłowe postrzeganie firmy jak również pozwala na pełniejszą identykację wszystkich klientów  
i pracowników z firmą i jej produktami.
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Symbol firmowy jest podstawowym wzorcem wizualnej tożsamości firmy. 
W związku z funkcją jaką pełni, w trakcie prac projektowych i wdrożeniowych niedopuszczalna jest ingerencja w jego formę 
plastyczną oraz kolorystykę. Symbol firmowy powinien być przechowywany w postaci zapisu cyfrowego zdefiniowanego przy 
pomocy obiektowo zorientowanego edytora graficznego. Na symbol składają się wyróżniki graficzne integralnie powiązane w 
formie z elementami typograficznymi.

PREZENTCJA ZNAKU

logo

sygnet

3x

x
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W celu zapewnienia prawidłowej reprodukcji, należy przestrzegać minimalnej dopuszczalnej wielkości znaku. Podane wielkości 
mają zastosowanie do podłoży gładkich. W przypadku reprodukowania znaku na powierzchniach porowanych należy go 
odpowiednio powiększyć. 

Wykonując reprodukcje znaku na podłożach nierównych lub nietypowych wskazane jest wstępne wykonanie próbki nadruku 
oraz ocena jej jakości.

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU

85mm

27mm
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Kolorystyka standardowa

Kolorystyka monochromatyczna

KOLORYSTYKA STANDARDOWA + MONOCHROMATYCZNA

CMYK
RGB
HEX

CMYK
RGB
HEX

40/100/0/0

136/35/142

# a3238e

0/0/0/48

161/161/161

# a1a1a1

0/100/0/0

236/0/140

# ec008c

0/0/0/25

208/208/208

# d0d0d0

40/0/100/0

166/206/57

# a6cE39

0/0/0/18

222/222/222

# dedede

0/20/60/20

210/117/103

# d2ab67

0/0/0/10

237/237/237

# ededed

0/0/0/100

0/0/0

# 000000

0/0/0/70

111/111/111

# 706f6f

0/100/100/0

237/28/36

# ed1c24

0/0/0/30

198/198/198

# c6c6c6

0/20/100/0

255/203/5

# ffcb05

0/0/0/8

240/240/240

# ffcb05

55/0/7/0

97/203/230

# 61cbe6

0/0/0/14

229/229/229

# e5e5e5
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Na potrzeby identyfikacji wizualnej opracowano podstawowe wersje znaku:

Forma podstawowa, polichromatyczna do zastosowania 
wszędzie tam gdzie istnieją możliwości zachowania właściwej 
kolorystyki znaku.

Forma podstawowa, achromatyczna, negatywowa biała do 
zastosowania wszędzie tam gdzie nie istnieją możliwości 
zachowania właściwych wartości tonalnych (tło jednolite inne 
niż wartości kolorów bazowych, tonalnie ciemne).

Forma podstawowa, monochromatyczna do zastosowania 
wszędzie tam gdzie nie istnieją możliwości zachowania 
prawidłowej kolorystyki znaku.

ZESTAWIENIA WYKORZYSTANIA NA RÓŻNYCH TŁACH

Forma podstawowa, achromatyczna, pozytywowa czarna 
do zastosowania wszędzie tam gdzie nie istnieją możliwości 
zachowania właściwych wartości tonalnych (tło jednolite inne 
niż wartości kolorów bazowych, tonalnie jasne).
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Umieszczenie znaku w siatce modułowej pozwala na jego odwzorowanie w zastosowaniach wielkoformatowych.
Znak wpisany jest w moduły o proporcjach kwadratu.

SIATKA MODUŁOWA

19,2x

6x
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Zaznaczone pole ochronne jest minimalnym obszarem wolnej przestrzeni wokół znaku, w obrębie którego nie może 
występować żadny obcy element graficzny lub tekstowy. Pole ochronne stanowi jedną z dwóch elementarnych zasad służących 
do pozycjonowania symbolu.

ZNAK W POLU OCHRONNYM

a
aa

aa
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NIEDOZWOLONE OPCJE DO WYKORZYSTANIA

nieodpowiednie tło

nieproporcjonalne  
skalowanie

brak pola ochronnego
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