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Logo-ul policarbonat.ro este cel mai puternic element de identitate vizuală al brandului. Funcționează 
ca o garanție a brandului.

Logo-ul este de tipul Abstract logo mark, compus din cuvântul policarbonat.ro şi un simbol alcătuit din 
6 dreptunghiuri care au rolul de a face trimitere la o serie de elemente care se leagă de acest brand 
(ideea de uşurinţă în utilizare şi de lumină, joc, joacă - ceva foarte pozitiv, ceva care să îţi dea o stare de 
bine atunci când îţi imaginezi că te apuci de treabă). Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. 
Se acceptă, de asemenea, utilizarea logo-ului în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand, e foarte important să fie respectat ghidul de utilizare al 
logo-ului. 
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transparență 70% plăci de policarbonat 
la diferite dimensiuni

transparență 50% 



Culori principale
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În online se folosesc aceste culori. 
Albastru drept culoare principală, orange drept culoare secundară.
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Culori secundare

Aceste culori se folosesc numai atunci când cele principale nu sunt suficiente 
pentru a pune în evidență prin design ceea ce se comunică. 













Spațiere logo

Este necesară folosirea unui spaţiu de protecţie pentru 
logo. Acesta este identificat prin plasarea a primelor trei 

dreptunghiuri pe laterale.

Spațiere minimă - regula se aplică și pentru logo-ul plasat 
pe fundal colorat.

Spațiere logo



Spațiere logo Spațiere logo



Este necesară folosirea logo-ului la o dimensiune de cel 
puţin 1.5 cm pe latura lungă. Utilizarea lui la o dimensiune 
mai mică va face dificilă vizualizarea şi identificarea. 

Exemplu de dimensiune minimă a logo-ului. Mai jos logo-ul 
este dimensionat la 1.5 cm pe latura lungă

Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim



Cum nu se foloseste logo

În cazul imaginilor, se recomandă folosirea logo-ului colorat 
numai în zone deschise la culoare, NU şi în zone cu multă 
culoare de fundal



Jost
Roboto font pentru body texts - se va folosi în 
zonele din online/offline cu mult text. Este foarte 

ușor de citit și se armonizează cu font-ul Jost. 
Pentru Titluri și pentru evidențierea de informații 

vom folosi Jost. Pentru texte care vor fi puse 
peste imagini vom folosi 

Roboto condensed și/sau 
Jost.

Fonturi

Roboto Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



Jost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Roboto Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz





Cea mai simplă și 
mai rapidă metodă 
de a alege, a cumpăra și 
a folosi policarbonatul.





policarbonat
sere



simplu, 
policarbonat.



lasă lumina
  să intre
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