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Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost
a zároveň zlepšuje povědomí veřejnosti. Funkční vizuální styl vytváří předpoklady k úspěchu na všech úrovních
vystupování PKS stavby a.s. jako jednotného celku.

Zásady dodržování jednotného vizuálního stylu jsou definovány v tomto manuálu. Jedná se o souhrn informací,
které pomáhají implementovat a dodržovat vizuální styl společnosti PKS stavby a.s.
Grafický manuál je závazným dokumentem pro všechny pracovníky a dodavatelské subjekty,
podílející se na aplikaci jednotlivých prvků vizuálního stylu.

FIREMNÍ ZNAČKA
ZÁKLADNÍ TVAR
Značka funguje jako celek a není dovoleno ji měnit ani používat jednotlivé prvky značky odděleně.

BAREVNOST ZNAČKY
Barevnost značky společnosti PKS stavby a.s. je složena ze 3 barev.
Barevnou nebo černobílou značku je možno použít jen na bílém pozadí.
Černobílá značka je určena pouze pro černobílé tiskoviny.
Negativní značku (bílou) je možno použít jen na černém nebo šedém podkladu.

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - COLOR

485 C

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - BLACK

Značka akciové společnosti PKS stavby a.s. - WHITE

FIREMNÍ ZNAČKA
OCHRANNÁ ZÓNA
Ochranná zóna kolem značky je minimální prázdná plocha, která nesmí být ničím narušena.
Chrání značku jako celek a zároveň určuje jeho minimální vzdálenost od dalšího textu nebo fotky.
V případě použití značky na fotografiích definuje tato zóna zároveň i velikost podkladového segmentu
používaného v případě umístění značky na podkladové ploše - fotografii.

VELIKOST ZNAČKY
Maximální velikost značky není nijak omezena. Důležité je proporcionální zvětšování.
Minimální velikost značky je důležitá vzhledem k obrysu značky. Nejmenší velikost značky pro tisk je 30 mm.

X - základní měřítko pro odvození vzdáleností ochranné zóny.

Nejmenší velikost značky

FIREMNÍ ZNAČKA
ZNAČKA NA PODKLADOVÉ PLOŠE - FOTOGRAFII
Pokud musí být značka použita na podkladové ploše, která je tvořena fotografií,
používáme barevnou variantu značky umístěnou v bílém segmentu.
Velikost segmentu je definována velikostí ochranné zóny, která je definována v části „Ochranná zóna“.

X - základní měřítko pro odvození vzdáleností ochranné zóny

FIREMNÍ ZNAČKA - NEPOVOLENÉ VARIANTY
Není povoleno měnit font a barevnost značky, deformovat, upravovat,
měnit proporce jednotlivých částí, či jakkoli jinak do značky zasahovat.

FIREMNÍ BARVY
BARVY
Firemní barvy jsou základem pro jednotný vizualní styl společnosti PKS stavby a.s.
Usnadňují rychlou identifikaci společnosti u propagačních tiskovin, vozového parku, označení staveb, ...
Základ firemních barev je odvozen od loga a obsahuje 3 barvy. Tyto barvy se doplňují s podkladovou bílou barvou.
Označení barev je uvedeno pro různé způsoby použití.
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FIREMNÍ PÍSMO
FONT
Pro celý vizuální styl firmy PKS stavby a.s. byl zvolen font Helvetica Neue CE v řezech heavy, bold, medium a light.

TISKOVINY
Tento font je určen pro všechny propagační tiskoviny (prospekty, letáky, inzerce, ...).
Veškeré tiskoviny a propagační materiály pro výrobu budou vysázeny vždy pouze schváleným fontem.

INTERNÍ MATERIÁLY
Pro jednotnou podobu interních dokumentů (smlouvy, dopisy, ... ) je stanoven doplňkový font Arial.

INTERNET
Font Helvetica Neue CE není určen pro internet, zde může být použit jiný font (nejlépe podobný fontu Helvetica Neue CE).

Helvetica Neue CE light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue CE medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue CE heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue CE black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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