
Logomanual



LOGO
Barevná varianta

Základní podoba loga. K použití na bílém či světlém podkladu.
V případě nečitelnosti loga je nutné použít logo s bílou ochrannou zónou.



LOGO
Bílá varianta

Logo k použití na tmavé nebo barevné plochy.
Je nutné dbát na dobrou čitelnost značky. Aplikace na příliš světlé podklady

vyžaduje užití černé varianty či barevné varianty s ochrannou zónou.



LOGO
Černá varianta

Logo k použití na světlé nebo barevné plochy.
Je nutné dbát na dobrou čitelnost značky. Aplikace na příliš tmavé podklady

vyžaduje užití bílé varianty nebo barevné varianty s ochrannou zónou.



LOGO
Ochranná zóna

Ochranné pole loga se od samotné kontury loga rovná vzdálenosti
vyvozené od kolečka v písmenu “a“ tak, jak je vyobrazeno na vizualizaci.

Pole slouží k zachování čitelnosti loga a nesmí do ní zasahovat žádný objekt.

V případě použití loga na různorodý podklad, kde by logo nebylo čitelné,
je třeba za logem toto pole nechat viditelné v této základní bílé barvě.



LOGO
Příklady nesprávného použití loga

V případě nečitelnosti loga
je nutné použít logo s bílou

ochrannou zónou.

Dbejte na dobrou čitelnost loga.
Na tmavé podklady používejte

bílé logo, na světlé černé.

Logo nijak nedeformujte, dodržujte 
ochrannou zónu a používejte jej 

 základní podobě.



LOGO
Příklady správného použití loga

Logo nijak nedeformujte, dodržujte 
ochrannou zónu a používejte jej 

 základní podobě.

V případě nečitelnosti loga
je nutné použít logo s bílou

ochrannou zónou.

Dbejte na dobrou čitelnost loga.
Na tmavé podklady používejte

bílé logo, na světlé černé.



BARVY
Základní barevnost značky

KALAS BLACK

Pantone
Black C

CMYK
0  O  0  100

RGB
0  0  0

HTML
#000000

KALAS RED

Pantone
1795 C

CMYK
0  100  100  0

RGB
255  0  10

HTML
#ff000a



PÍSMO
Primární

Quadon

Light - normální text

aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ
0123456789?!&%@$+-—»©)]

Bold - podnadpis

aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ
0123456789?!&%@$+-—»©)]

ExtraBold - Headings

aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ
0123456789?!&%@$+-—»©)]



PÍSMO
Sekundární

Arial

Light - normální text
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ
0123456789?!&%@$+-—»©)]

Bold - podnadpis
aábcčdďeéěfghiíjklmnňoópqrřsštťuúůvxyýzž
AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮVXYÝZŽ
0123456789?!&%@$+-—»©)]
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