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Hej!
Det här är den grafiska manualen, vilken du som på

manual som viktigast! Med hjälp av den visuella upp-

något sätt är med och arrangerar Fönsterrenoveringens

repning som vi framkallar genom att förhålla oss lika

dag bör vara bekant med. På de här sidorna finns

till utformningen av allt material, kommer vi hjälpa vår

nämligen riktlinjer för hur du använder vårt formspråk

målgrupp att förstå vilka vi är. Det blir också tydligt för

på rätt sätt, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att

dig och mig och oss, att vi gör det här tillsammans.

etablera det här arrangemanget i Sverige.
Men vilka är vi? Hur förklarar en och vem skriver

Bakom initiativet till Fönsterrenoveringens dag
står Riksantikvarieämbetet tillsammans med Läns-

under vad? Det är en fråga vars svar kommer att variera,

museernas samarbetsråd, via BARK, Svenska

beroende på vem du frågar och när. I vår styrka,

byggnadsvårdsföreningen och Hantverkslaboratoriet.

mångfald och regional teckning, finns också utmaningen

Om du har några frågor kring det här innehållet får du

att tydligt representera Fönsterrenoveringens dag som

gärna höra av dig till någon av oss.

verksamhet och varumärke. Här blir vår grafiska

Välkommen in i gänget!

Bilder & Fotografier
En av de viktigaste delarna av vår grafiska komnunikation och visuella identitet är bilderna. Med rätt bilder sprider vi rätt budskap på rätt sätt!
Vad innebär det då att en bild är rätt? Fönsterrenoveringens dag ska illustreras och associeras med fönster, människor, professionalitet och
skönhet. Vi har samlat sådana bilder i ett bildarkiv som vi uppmuntrar dig att använda, arkivet når du via www.fonsterrenoveringensdag.se/filer.
Tänk på att det för vissa av bilderna finns anvisningar för källhanvisning, det är av upphovsrättsmässiga skäl viktigt att dessa följs.

Logotyp
ELLER DET GRAFISKA VARUMÄRKET
Vi har en baslogotyp som består av en cirkel, i vilken det finns ett lunettfönster
och datumet 30/5. Runt fönstret står vårt namn ’Fönsterrenoveringens dag’ i
typsnitt Mostra One Bold och texten ’Hållbart på riktigt’ i typsnitt Mostra One
Regular. Loggan är i huvudsak kromoxidgrön, med vita fält och mörkgröna detaljer.
Logotypen för Fönsterrenoveringens dag finns även i gråskala.
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Gråskala

Som standard används alltid vår baslogoytyp.

För utskrift eller tryck i svartvitt

Den placeras med fördel mot en helvit bak-

används logotypen i gråskala.

grund med gott om friutrymme runt omkring.

Typografi
ELLER HANTVERKET ATT UTFORMA TEXTER I TRYCK OCH PÅ SKÄRM.
Teckensnitt är en viktig del av den grafiska manualen. Fönsterrenoveringens dag använder typsnittsfamiljen Lato,
som ritats av Łukasz Dziedzic. Utöver de riktlinjer som anges här, tänk också på att använda snedställd och
fet stil samt versaler sparsamt.
För rubriker används Lato Bold, för underrubriker används Lato Light i versaler och för ingresser och brödtext
används Lato regular i storlek 11 med radavstånd 1,15.

Lato Bold används för rubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (?!&@%)
1234567890
Lato Light i versaler används för underrubriker

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
(?!&@%) 1234567890
Lato Regular används för brödtext och ingresser

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (?!&@%)
1234567890

Färger
PROFILFÄRG
Vår profilfärg är kromoxidgrön. Det är det
mest använda pigmentet vid tillverkning av
grön linoljefärg och har sedan sekelskiftet
varit vanlig som dörr- och fönsterfärg. Den
har också en tydlig förankring i miljö- och
hållbarhetsfrågor, vilka är starkt kopplade
till Fönsterrenoveringens dag.

KOMPLEMENTFÄRGER
För att intrycket av vår logotyp inte ska
förändras i olika sammanhang har vi valt att
begränsa antalet komplemetfärger till fem.

Tillämpning
Det grafiska material som representerar Fönsterrenoveringens dag ska vara
tydligt, talande och ge ett lugnande intryck. Det uppnår vi genom några
grundläggande regler:

SÅ BLIR VI TYDLIGA
•

Använd alltid typsnitten enligt de anvisningar som finns i
den här manualen.

•

Skriv ut namn och datum i anslutning till loggan.

SÅ BLIR VI TALANDE
•

Använd de bilder som finns i vårt bildarkiv.

SÅ GER VI ETT LUGNANDE INTRYCK
•

Använd bara färger i direkt anslutning till loggan, om det är någon av de
komplementfärger som finns i den här manualen.

•

Se till att det finns generöst med luft ovanför rubriker, mellan rubrik och brödtext samt runt loggan.

Så var det bara jobbet kvar!
Vi har samlat några mallar på vår hemsida, i anslutning till bildarkivet. Vi tror och hoppas att du med
hjälp av de och den här manualen kommer känna att du har vad du behöver för att kunna sätta
igång. Hör av dig till oss om du har några frågor. Tack för att vi kan förvalta vårt
varumärke och vår grafiska profil tillsammans!

RESURSER
Här kan du ladda ner typsnittsfamiljen Lato:
https://fonts.google.com.
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Foton, bilder och grafiska mallar:
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- Källhänvisning för foton. ’Färger’: fotoakuten.se, övriga foton: Svenska byggnadsvårdsföreningen -

