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2REDNET - marka CB S.A. Informacje podstawowe

Księga znaku to informacje o budowie

znaku firmowego i sposobach jego prawidłowego 

użytkowania. Przedstawiając budowę, kolorystykę, 

warianty, przykłady prawidłowej i nieprawidłowej 

formy itp. cechy charakterystyczne logotypu 

określa zasady, które ze względu na dobro firmy 

należy bezwzględnie przestrzegać. Księga znaku 

ma zapewnić spójność marki Rednet i umocnić 

jej wizerunek.



3REDNET - marka CB S.A. Wersja podstawowa znaku

Podstawowa wersja znaku marki Rednet to ujęta krojem 

Swiss 721 Blk typografia zamknięta białą aplą. Znaki 

są wzgldem siebie równoważne i stosowane wymiennie 

w zaleności od potrzeb. Tło/apla ma stałe, ściśle 

określone proporcje. Nazwa marki Rednet jest 

wyśrodkowana względem tła.



4REDNET - marka CB S.A. Siatka modularna

5A

A

Konstrukcja oraz wzajemne proporcje elementów 

znaku Rednet określa siatka modularna. Wielkością 

podstawową jest tu kwadrat o boku A, gdzie wielkość 

równa jest wysokości litery "R" w znaku. Wszelkie 

zależności pokazane są na schemacie obok. Element 

typograficzny umieszczamy zawsze centralnie względem 

prostokątnego pola tła.

Siatka modularna ma zastosowanie w dużych 

powiększeniach oraz sytuacjach, gdy nie można skorzystać 

z elektronicznej wersji wzorca.

A

A



5REDNET - marka CB S.A. Pole ochronne znaku

Przy zastosowaniu siatki pola ochronnego  logotypu, 

wyznaczamy odpowiednie elementy modułowe, które 

powinny być zachowane na różnych nośnikach cyfrowych, 

drukarskich. Obok zastosowano układ modułowy, który 

jest wzorcem przy modyfikacji znaku oraz kroju pisma. 

Podane proporcje powinny być odzwierdziedlone  

w stosunku 1:1 w układzie pola ochronnego. W obszarze 

wewnętrznym pola ochronnego znaku, nie mogą 

pojawić się inne elementy graficzne.  Szerokość pola 

ochronnego z każdej strony znaku to A.

A

A

A

A



6REDNET - marka CB S.A. Kolorystyka / warianty

Kolorystyka znaku Rednet jest ścieśle określona i należy 

jej bezwzględnie przestrzegać. Wartości kolorów 

są określone dla poszczególnych palet i powinny 

być stosowane w zależności od technik nanoszenia. 

Z danych tych korzystamy jeśli nie mamy dostępu do 

wzorca elektronicznego lub sprawdzenia poprawności 

kolorystycznej znaku.

CMYK: 0-100-100-0

RGB: 194-0-18

PANTON: Red 032 C

RAL: 3020

CMYK: 0-0-0-60

RGB: 133-133-133

PANTON: Cool Grey 9C

RAL: 9022

CMYK: 0-0-0-100

RGB: 0-0-0

PANTON: Process Black C

RAL: 9004

wariant  
podstawowy znaku

wariant  
znaku w kontrze

wariant 
monochromatyczny znaku

wariant 
achromatyczny znaku

Warianty specjalne znaku Rednet stosujemy w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają od nas 

użycia takiego, a nie innego wariantu.

- Wariant znaku w kontrze stosujemy na tłach ciemnych lub na kolorze zbierznym z aplą znaku.

- Wariant monochromatyczny stosujemy wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie znaku  

 w odcieniach szarości (monoton).

- Wariant achromatyczny stosujemy tam, gdzie występują ograniczenia do jednego koloru,  

 np. fax, stempel.



7REDNET - marka CB S.A. Kolorystyka / warianty

Wśród wariantów specjalnych znaku marki Rednet 

należy również wskazać takie, które mają zastosowanie 

na polach eksploatacji wykluczających użycie wariantu 

podstawowego - na kwadratowej apli. Polami takimi 

są dla przykładu flagi i windery. Dla takich nośników 

opracowany jest znak pojedynczy oraz multiplikacja. 

45ox



8REDNET - marka CB S.A. Typografia

Podstawowym krojem pisma dla marki Rednet, 

stosowanym we wszystkich materiałach akcydensowych 

oraz  reklamie zewnętrznej, nośnikach drukowanych 

oraz formach elektronicznych jest DIN PRO. Tam, 

gdzie niemożliwe jest zastosowanie powyższego 

kroju, np. w sytuacjach, gdzie konieczne jest użycie 

fontu systemowego, stosujemy czcionkę Calibri.

DIN Pro / regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz / 1234567890

DIN Pro / bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz /
1234567890

Calibri / regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz / 1234567890

Calibri / bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz /
1234567890



9REDNET - marka CB S.A. Multiplikacja

Powyżej przedstawiono geometryczną zależność  

w budowaniu wzoru multiplikowanego Rednet. 



10REDNET - marka CB S.A. Multiplikacja

Multiplikacje są rozwiązniem dodatkowym. W tym przypadku zasada pola  

podstawowego lub ochronnego nie ma zastosowania, ponieważ płaszczyzna 

przyjmuje rolę znaku. Rozwiązanie to ma zastosowanie w przypadku: ścianek 

prasowych, stoisk targowych, toreb firmowych, papieru pakowego, itp.



11REDNET - marka CB S.A. Minimalna wielkość znaku

Wielkość minimalna znaku jest sugerowaną wielkością, 

poniżej której znak traci swoją czytelność. Informacje te 

są istotne przy aplikowaniu znaku na różnego rodzaju 

nośniki. Ważne w tym przypadku jest również, by 

zachować minimalny obszar ochronny wokół znaku. 

Wielkość minimalna została określona na podstawie prób,

pozwalających zaobserwować granicę jego czytelności.

Dla znaku bez hasła bok kwadratu X= 10 mm

Dla znaku z hasłem bok kwadratu X= 14 mm

X = 12 mmX



12REDNET - marka CB S.A. Niedozwolone formy logotypu

Znak marki Rednet jest ściśle określoną proporcjami 

oraz parametrami kolorystycznymi zamkniętą formą, 

niepodlegającą przekształceniom, którą należy stosować  

z poszanowaniem zasad zawartych w tej księdze. 

Położenie  poszczególnych elementów znaku, określonych 

siatką modularną, odległości, proporcje, składowe kolorów,  

a także warianty logotypu są niezmienne i nienaruszalne. 

Obok przedstawiono kilka przykadów niedozwolonych 

praktyk.

niedozwolona zmiana położenia elementów znaku

niedozwolona zmiana proporcji elementów znaku, ich charakteru, czy kształtu.

niedozwolona zmiana proporcji elementów znaku

niedozwolone użycie kolorów tła wpływających na czytelność znaku 
oraz zaburzających jego odrębność.



www.red.net.pl


