Guide for linie til
Museum Amager

Design: Neel Dich Abrahamsen; juli 2010

A4 - brevpapir [gengivet formindsket]
Fortrykkes med logotype med det røde logo.
Papir : micha-offset 120 gr en let tonning uden at være nostalgisk
Fortrykt brevpapir til særlig udsendelser - printes i farve i det daglige

Ndr.Kinkelgade 18A St.Magleby 2791 Dragør Tlf: 5253 9307 info@museumamager.dk www.museumamager.dk

A4 - brevpapir [gengivet formindsket]
Printudgave i sort/hvid til dagligt brug på almindeligt printpapir mindst 100 gr.

Ndr.Kinkelgade 18A St.Magleby 2791 Dragør Tlf: 5253 9307 info@museumamager.dk www.museumamager.dk

C5- kuvert - format- standard: 162 x 229 mm
Fortrykkes med logotype med det røde logo.
Kuvert- kvalitet - standard men gerne hen mod varm tone af hvid.

Ndr.Kinkelgade 18A St.Magleby 2791 Dragør www.museumamager.dk

C5-kuvert
162x229mm
lavformat

C4 - kuvert [gengivet her formindsket] - format- standard: 229 x 324 mm
Fortrykkes med logotype med det røde logo.
Kuvert- kvalitet - standard men gerne hen mod varm tone af hvid.

C4-kuvert
229x324mm
højformat

Ndr.Kinkelgade 18A St.Magleby 2791 Dragør www.museumamager.dk

Visitkort: format 50 x 80 mm
Fortrykkes med logotype med det røde logo.
Papir- kvalitet - micha- offset 220 gr. tonet uden at være nostalgisk
Nye kort laves hos trykker fremover. Evt kort uden navn kun info@?

Ndr. Kinkelgade 18A, St. Magleby
2791 Dragør Telefon 32 53 93 07
www.museumamager.dk

Maibritt Bager
Museumsleder Direkte 3010 8869
mb@museumamager.dk

Ndr. Kinkelgade 18A, St. Magleby
2791 Dragør Telefon 32 53 93 07
www.museumamager.dk

info@museumamager.dk
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Mærkat: format 30 mm i dm
Trykkes med sort på hvid bund.
Papirkvaliteten skal være mat som alm. kopipapir - mindst 120 gr.
- så den ikke er for klejn i kvaliteten og går i stykker.
Mærkat-lim-kvalitet skal være aftagelig på hårde og porøse overfalder.
Mærkaten bruges som entrebillet og emballagemærkat i forretningerne.
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Stempel: Alpo 30 x 60 mm
Selvfarvende håndstempel
farve sort
bruges til godkendelser postforsendelser udover - C4- og C5-kuverter m.m.

Logo
FARVET logo
kun på hvid og sort bund

Undtagelsen af brug af Farvet logo
ved bladhoved til “Museum Amager”
den eneste sammenhæng
farvet logo bruges på den blå bund

Øvrig brug af logo
Farvet logo ved officielle
meddelser fra Museum Amager
i medlemsbladet
Sort på hvid bund
ved simple tryksager

SORT logo på
max 50% valør
(0-50% af sort)
på farvet eller grå bund

HVIDT logo på
min 60% valør
(60-100% af sort)
på sort, farvet
eller grå bund

Logotype

Logotype placeres bedst VENSTRESTILLET på tryksager m.m

FARVET logotype
kun på hvid bund
ALDRIG
på farvet bund

Sort på hvid

SORT logotype
på
max 50% valør
(0-50% af sort)
på farvet eller
grå bund

MAX

50%

HVIDT logotype
på
min 60% valør
(60-100% af sort)
på sort, farvet
eller grå bund

MINIMUM

60%

Farvekoder for 3 grundfarver og 3 tillægsfarver + sort/hvid ialt 8 farver

Blå 		

c-55 m-35 y-10 k-25

- grundfarve

Blå i bladhvoved + rødt logo. blå bruges som staffage i blad
og øvrige udsendelser fra Museum Amager
Rød, blå og okker udgør de tre grundfarver + sort+hvid
og bruges sammen med tillægsfarver

Rød

c-15 m-100 y-100 k-50 - grundfarve

Rød bruges i logo og som staffagefarve i medlemsblad
Rød, blå og okker udgør de tre grundfarver + sort+hvid
og bruges sammen med tillægsfarver

Okker

c-20 m-31 y-70 k-17

- grundfarve

Okker bruges som staffage i medlemsblad og
udsendelser og genstande fra museet, ex. til t-shirt med sort logo
Rød, blå og okker udgør de tre grundfarver + sort+hvid
og bruges sammen med tillægsfarver

Grøn

c-75 m-5 y-100 k-81

- tillægsfarve

Bruges til officiel skiltning - Kommunens favekode for grønne skilte
Grøn optræder som tillægsfarve i sammenhænge hvor de
tre grundfarver også er repræsenteret med gul og fersken
blå, rød okker, fersken, lys gul og grøn + sort+hvid

Fersken c-5 m-60 y-60 k-5 		

- tillægsfarve

Fersken optræder som tillægsfarve i sammenhænge hvor de
tre grundfarver også er repræsenteret med grøn og lys gul
blå, rød okker, grøn, lys gul og fersken + sort+hvid

Lys gul c-0 m-0 y-40 k-0 		

- tillægsfarve

Lys gul optræder som tillægsfarve i sammenhænge hvor de
tre grundfarver også er repræsenteret med grøn og fersken
blå, rød okker, grøn, fersken og lys gul + sort+hvid

Sort og hvid 					

- grundfarver

100% Sort til negativ logotype
50% valør til sort logo eller streg
60% valør til hvid logo eller streg
Sort og hvid bruges som farve med 3 grundfarver + 3 tillægsfarver

