ORKLAND KOMMUNE
Utvikling av grafisk profil
NB UNDER UTARBEIDELSE

Retningslinjer for grafisk profil
for Orkland kommune
Den grafiske profilen skal brukes konsekvent og korrekt i
henhold til denne manualen for å sikre at Orkland kommune
alltid blir gjenkjent som avsender, og representerer
kommunens synlige identitet.
Dette gjelder alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, ulike typer skilt,
profileringsmateriell og arbeidstøy. Profilprogrammet er summen av elementer som
kommunevåpen, skrifttype, farger, grafiske former og valg av foto og illustrasjoner. Alle
disse elementene bygger til sammen Orkland kommunes visuelle profil.
Kommunen skal framstå som ryddig og profesjonell i bruken av sin visuelle profil.
Profilprogrammet som er vist i denne manualen blir videreutviklet ved behov.
Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens enheter og avdelinger.
Enhetene (som barnehager, skoler og sykehjem) kan gjøre lokale tilpasninger,
men da etter avtale med enhet for kommunikasjon og digitalisering.
Kommunevåpen eller andre profilelement i denne manualen tillates ikke brukt i
forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Enhet for
kommunikasjon og digitalisering skal på forhånd godkjenne all bruk av kommunevåpen
eller profilelement av andre aktører enn Orkland kommune.
Ta kontakt med enhet for kommunikasjon og digitalisering om man har spørsmål
eller henvendelser knyttet til den grafiske profilen til Orkland kommune via e-post:

kommunikasjon@orkland.kommune.no
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Kommunevåpen
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Alt. kommunevåpen

GRØNN 7731 + GRÅ 427 C

SORT OG RASTER

GRØNN 7731 + HVIT

REN SORT
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Logo
INNRAMMING I SORT

PANTONE 7731 C

MARG/AVSTAND
TIL TEKST

CALIBRI BOLD, JUSTERT AVSTAND

TEKST SKAL
PLASSERES I
BØLGELENGDE

PANTONE 427 C

Logoen består av kommunvåpen og teksten ORKLAND KOMMUNE.
Teksten Orkland kommune er noe justert i avstand mellom bokstavene for å få til rette marger og et pent uttrykk.

CALIBRI REGULAR,
JUSTERT AVSTAND
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Logo 1 linje tekst

Ved spesialbehov for en linje logotekst
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Logoversjoner

LOGO I BREDDEFORMAT

LOGO I HØYDEFORMAT

Det skal alltid brukes originale logofiler slik at sammensetningen av tekst og symbol ikke forandres.
Hovedlogo i breddeformat er den utgaven som blir mest brukt. Dersom logoen skal plasseres på noe som er høyt eller smalt så kan høydeutgaven brukes.
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Logo på mørke bakgrunner
LOGO I BREDDEFORMAT

LOGO I HØYDEFORMAT

Ved bruk på mørke bakgrunner skal skriften ORKLAND KOMMUNE brukes enten i fargen 427 C /sølv spesialfarge eller i en ren hvitfarge.
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Profilfont Calibri
CALIBRI - REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ01234567890
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzæøå?!/)(><.@*,
C A L I B R I - I TA L I C

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ01234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå?!/)(><.@*,
CALIBRI - BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ01234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå?!/)(><.@*,
C A L I B R I - B O L D I TA L I C

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ01234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå?!/)(><.@*,

ORKLAND KOMMUNE skrives i profilfonten Calibri bold og regular. Calibri er en office standard font.
Calibri er en lett avrunded skrifttype med god lesbarhet. .
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Hovedfarger

Pantone 7731 C
C: 79
M: 0
Y: 89
K: 22
R: 34 G: 136 B: 72 • HEX # 228848

Pantone 427 C
C: 7
M: 3
Y: 5
K: 8
R: 208 G: 211 B: 212 • HEX # D0D3D4

Sort
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100
R: 29 G: 29 B: 27 • HEX # 1d1d1b

Riktig fargegjengivelse er viktig for
gjenkjennelse. For trykkprosesser som
offset- og silketrykk benyttes 4-farge
trykk (CMYK).

PMS farger brukes ofte til spesialtrykk
saker alene eller sammen med CMYK
for å gjengi farger som ikke lar seg
produsere i CMYK.

For bruk på skjerm gjelder RGB og
HEX. Skjermfarger kan variere etter
temperaturen på omgivelsene.

Fargegjengivelsen vil variere innenfor
ulike medier og ulike produksjons
prosesser.
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Fargepalett

Pantone 7731 C
C: 79 M: 0 Y: 89 K: 22
R: 34 G: 136 B: 72
HEX # 228848

Pantone 427 C
C: 7 M: 3 Y: 5 K: 8
R: 208 G: 211 B: 212
HEX # D0D3D4

Sort
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
R: 29 G: 29 B: 27
HEX # 1d1d1b

Pantone 145 C

Pantone 7621 C

Pantone 7526 C

Pantone 7447 C

Pantone 3145 C

Pantone 7737 C
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Typografi
Overskrift
Dae laboria ndiciendunt arum vita con nobit offic te
laborehent, tem quodit la provid ullorempos eumquia delent quam ium aut mi, tes velluptate rem ea
volupta tionsequodi dernatustius de et remporporrum aris moditem aut voloribus, nobis excestibusa el
estium nobitatur moluptati ne quaspit evel eum isi
con conem quas et experibus as amenda nos doluptur sit aute volore volor maximuscipis alibus aditaecum atae. Et aut labo. Con rerspeliquae omnihillenet
doluptam, odit enim que moluptatibus ipitio. Tur
aut magnimu sandit volut volest quation sequae nes
ea plab intiatium hilit autem la que ipsae. Hendi odi
ullam fugiatur, ut plique omnim que invenda consecu
llorio doluptatem. Ant vellici debitat iundit, eatempore culpa pero dolum quis exped quam sitis autet
volore nimagnihil mo erum voluptat invelest pra ne
quas abo.
MELLOMTITTEL
Optamus essin explit, cum laborrorit, conse ad
maionsequi sundit eictumq uoditem exceperore pre
periaep eribusandam assunt omnis est, ut repro expe
pero beriatio qui blabo. Et harcit aut aut hitatureiur
sinciae omniame simagni hiciaeped enitia senis et
volut ex explab impore quas duciatem ad enectusant

Hendipsu ntoribus, eatiatem et ratur, coremqui cus
quam nit, sitaero cum illa dolorum nonsequam, il ipis
sequi am, quat.
Tem ipientiae pel eaquossit, sequi conecat.
Uptaectam, officie ndessin consend itibuscimet
expliat quibus, senitatur alignis simpor repta consequ
idestorrum qui unto te re, voloreped quidus aborerferit placill oreptiscit officto ma sumquam rendebis cum fugitat quostio nseditatio id molorehent
qui ipsam laut maximil luptat. Idion es eiur, to bea
con eic te nobis conecume eatur?

Tekst kan man feks
utheve på den her måten
Ga. Itaessi magnis maionsed ut repratur
sime cuption peria et ulpa cuptur?
Am que volorerro vit, con porunti onsequat idusdae
pa sinum dellabo rehenis voluptum nimin niminciatur, odi accum ium vel imodips untotatur sum volorer
spedis con con erupta estiis aut uta doluptiis dolupta
temporepudi re, veliquid quo volo des dolest volum
doles remque dolupta plaborrum sequam enit quatem conse et fugit veniat vid modit volesequo offic
tecea sere, nestium hillenis es est ipitibust alit andipie necabo. Is conserum, comnist aborro duntem fuga.
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Typografi
REGULAR

BOLD

Heading Lorem
ipsum dolor sit amet
Ingress: Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit
Brødtekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreetakdhøsD BJNonsus ina, ne in
vicaesuli in Etri stanum inatuiu vir locus publii se esciam et comnit, stricae
nonemo inguliis. Oviri pro C. Ahacta ius re quonsuntem horum etil cate audam
mentil vilinculto cremum tiam Romaximiu

REGULAR
LES MER
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Bildebruk

Bilder skal vise Orkland frem på sitt beste i friske farger og ekte vare.
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Bildebruk

Idéskisse på bruk av farger og bilder
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Eksempler på profilen i bruk

Logo og bilder

Det er viktig at man ivaretar god synlighet på logoen. Pass på at den vises godt på bakgrunnen som benyttes.
Dersom det er mørk bakgrunn, må negativ/grå tekst på ORKLAND KOMMUNE benyttes.
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Presentasjonmal i powerpoint (flere sider i malen, og kan utarbeides flere)

Her er noen av malsidene til powerpointpresentasjoner, flere kan lages etter forespørsel og behov.
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Forsidemaler i word

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Plass til undertekst | Dato | Navn her

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer
Plass til undertekst | Dato | Navn her

Plass til undertekst | Dato | Navn her

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer
Plass til undertekst | Dato | Navn her

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Hovedtittel kan komme her,
over max to linjer

Plass til undertekst | Dato | Navn her

Plass til undertekst | Dato | Navn her

Plass til undertekst | Dato | Navn her

Her er noen av malsidene til powerpointpresentasjoner, flere kan lages etter forespørsel og behov.
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Bildekor - lyse biler

orkland.kommune.no

Bildekor skal holdes enkel med kun logo og internettadresse.
Følgende RAL-farger skal benyttes:
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Bildekor - mørke biler

orkland.kommune.no

Bildekor skal holdes enkel med kun logo og internettadresse.
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Arbeidsklær

Profilering på klær skal kun ha logo som vist ovenfor. På mørke klær kan negativ logoutgave benyttes.
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Rollup

En passende tittel kan
plasseres her

En passende tittel kan
plasseres her

En passende tittel kan
plasseres her

orkland.kommune.no

orkland.kommune.no

orkland.kommune.no
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