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Forma podstawowa1



Pole podstawowe2

Forma podstawowa znaku le�y na polu podstawowym wyznaczonym przez wysoko�� znaku R ze s�owa 
�ROK�. Od ka�dej kraw�dzi formy podstawowej po jednej wysoko�ci R.



Pole ochronne3

Pole ochronne znaku wyznaczane jest przez wielokrotno�� wysoko�ci litery R ze s�owa �ROK�. Od ka�dej 
kraw�dzi formy podstawowej dwie wysoko�ci R.



Warianty kolorowe4

Powy�ej przedstawiono warianty kolorystyczne kolorowej wersji znaku. Wariant podstawowy powinien 
by� u�ywany wsz�dzie tam gdzie jest to mo�liwe i uzasadnione wzgl�dami estetycznymi. Wariant 

w kontrze powinien by� stosowany w materia�ach o ciemnym tle.

Wariant podstawowy

Wariant w kontrze



Warianty
monochromatyczne5

Warianty monochromatyczne powinny by� stosowane w przypadku technologii nie pozwalaj�cej 
na przedstawienie wersji kolorowej znaku, na przyk�ad w czarno-bia�ym druku laserowym.

Wariant podstawowy

Wariant w kontrze
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Warianty achromatyczne powinny by� stosowane w przypadku technologii nie pozwalaj�cej 
na przedstawienie wersji kolorowej znaku lub monochromatycznej, na przyk�ad w przypadku graweru lub 

wycinania, a tak�e w przypadkach uzasadnionych wzgl�dami estetycznymi.

Wariant podstawowy

Wariant w kontrze

Warianty achromatyczne
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W przypadkach uzasadnionych wzgl�dami estetycznymi dopuszcza si� stosowanie wersji 
achromatycznych nawet w przypadku technologii pozwalaj�cych na odwzorowanie wersji kolorowej 

znaku. W takim przypadku powinno stosowa� si� powy�sze zestawienia kolorystyczne.

Wariant podstawowy

Wariant w kontrze

Warianty achromatyczne
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W przypadku kolorowego wariantu znaku dopuszczalne jest t�o bia�e oraz jasnoszare o zabarwieniu od 0% 
do 20% koloru czarnego. Dla wariantu kolorowego w kontrze dopuszczalne jest t�o granatowe 

oraz ciemnoszare o zabarwieniu od 90% do 100% koloru czarnego.
W ka�dym wypadku nale�y zagwarantowa� czytelno�� ca�ego znaku ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

kszta�tu Wis�y oraz tesktu

Wariant kolorowy

Dopuszczalne t�a

t�o bia�e

t�o 0-20%
kolor czarny

t�o granatowe

t�o 90-100%
kolor czarny



9

W przypadku monochromatycznego wariantu znaku dopuszczalne jest t�o bia�e oraz jasnoszare 
o zabarwieniu od 0% do 20% koloru czarnego. Dla wariantu monochromatycznego w kontrze dopuszczalne 

jest t�o ciemnoszare o zabarwieniu od 90% do 100% koloru czarnego.
W ka�dym wypadku nale�y zagwarantowa� czytelno�� ca�ego znaku ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

kszta�tu Wis�y oraz tekstu.

Wariant monochromatyczny

Dopuszczalne t�a

t�o bia�e

t�o 0-20%
kolor czarny

t�o 90-100%
kolor czarny
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W przypadku achromatycznego wariantu znaku dopuszczalne s� warianty: znak czarny � t�o bia�e, 
znak bia�y � t�o czarne, znak bia�y � t�o granatowe, znak granatowy � t�o b��kitne. Dodatkowo dopuszcza si� 

stosowanie wersji achromatycznej na tle zawieraj�cym tekstur�, na przyk�ad zdj�cie, przy 
zagwarantowaniu odpowiedniego kontrastu znaku wzgl�dem t�a. W ka�dym wypadku nale�y 

zagwarantowa� czytelno�� ca�ego znaku ze szczególnym uwzgl�dnieniem kszta�tu Wis�y oraz tekstu.

Wariant achromatyczny

Dopuszczalne t�a

t�o bia�e

t�o granatowe

t�o czarne

t�o b��kitne

t�o z tekstur�



11 Opis kolorów

 Pantone Process Cyan CP / Process Cyan UP
C:100 M:0 Y:0 K:0

R:0 G:173 B:239
HTML: #00adef

RAL 5012
REPSOL GLASS Blue 727

Pantone 540 C / Pantone 540 U
C:100 M:50 Y:0 K:60

R:0 G:54 B:100
HTML: #003664

RAL 5011
REPSOL GLASS Blue 744 

Pantone Cool Gray 7 C / Pantone Cool Gray 7 U
C:0 M:0 Y:0 K:50
R:153 G:153 B:153

HTML: #999999
RAL 7042

Pantone Cool Gray 1 C / Pantone Cool Gray 1 U
C:0 M:0 Y:0 K:20

R:220 G:220 B:220
HTML: #DCDCDC

RAL 9018

Pantone 00 / Pantone 000
C:0 M:0 Y:0 K:0

R:255 G:255 B:255
HTML: #ffffff

RAL 9016
REPSOL GLASS Opal/White 069 

B��kitny

Granatowy

Ciemnoszary

Jasnoszary

Bia�y
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Minimalnym wymiarem w przypadku technologii o s�abej jako�ci odwzorowania, jak na przyk�ad druk 
atramentowy, jest 10 mm. W przypadku druku o lepszym odwzorowaniu, jak druk laserowy, offsetowy 

itp., minimalnym rozmiarem jest 8 mm. Niezale�nie od ustalonych tutaj minimalnych wymiarów zawsze 
nale�y zapewni� czytelno�� tekstu w znaku.

Wielko�ci minimalne

8 mm

10 mm
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Podstawowym krojem pisma u�ytym w logo oraz stosowanym w publikacjach i materia�ach 
promocyjnych jest Aleo. Zaprojektowany zosta� przez Alessio Laiso i udost�pniany jest na zasadach licencji 

SIL Open Font License.
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