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Logo-ul h4l este cel mai puternic element de identitate vizuală a brandului. Funcționează ca o garanție a 
brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l. Cuvântul h4l - este scris cu font-ul CABIN. 
Logo-ul  se foloșește în culorile alb si albastru. Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă 
de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Logo-ul h4l se poate utiliza pe fond colorat. 
Utilizarea pe fundal colorat este expresivă însă albul este cea mai eficientă 

culoarea de fundal pentru logo deoarece acesta oferă un contrast curat, clar.

Utilizare logoUtilizare logo Utilizare logo pe fundal colorat



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea literei 

“l“, din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 cm pe 
latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va face greu vizibil și 
greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este redimensionat, 
având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l se poate utiliza pe fond colorat. Se accepta oricare dintre cele 
3 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care se 
urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este 
necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 5 culori se vor identifica 
după codurile de culoare expuse mai jos.

C 100
M 75
Y 37
K 24
R 0 G 48 B 122
#004266

C 94
M 59
Y 29
K 9
R 14 G 95 B 165
#005f85

C 84
M 34
Y 23
K 1
R 40 G 167 B 194
#0387a9



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l Development este cel mai puternic element de identitate vizuală a brandului. Funcționează ca 
o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home for life.

Logo-ul este format din numele brandului - h4l Development. Cuvântul h4l - este scris cu un font de mână 
vectorizat și modficat iar Development este scris  cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în culorile negru 
și alb. Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile 
din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al logo-
ului. 
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Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 
cuvantului “development“, din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.
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Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l Development se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptă 
oricare dintre cele 5 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în 
situații în care se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în 
materiale unde este necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 5 
culori se vor identifica după codurile de culoare expuse mai jos.

C 100
M 75
Y 37
K 24
R 0 G 66 B 102
#004266

C 94
M 59
Y 29
K 9
R 0 G 95 B 133
#005f85

C 84
M 34
Y 23
K 1
R 0 G 135 B169
#0387a9

C 49
M 17
Y 20
K 0
R 132 G 178 B191
#84b2bf

C 5
M 4
Y 7
K 0
R 240 G 237 B 232
#f0ede8
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Cartierul care 
însuflețește 

viața
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Însuflețește 
viața

Mai mult 
verde

Eficiență, 
inovație,

transparență
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Însuflețește 
viața

Eficiență, 
inovație,

transparență



Social media pillars



Însuflețește 
viața

Educational

Avem in focus componenta de eficienta, inovatie si transparenta.



Prețul corect – reuşim să 
optimizăm costul dezvoltării 
prin proiectarea 3D,



Prețul corect – reuşim să 
optimizăm costul dezvoltării 
prin proiectarea 3D,



Camere înalte, ca să ai 
mai mult spațiu.

Inspirational

Vorbim despre cresterea calitatii vietii si un viitor verde.



Mai mult verde în viața ta.



Profită de 
prețurile 

de lansare!

Entertainment

Aici se integreaza: oferte, discounturi, anumite concursuri sau anunturi.



Cartierul care
însuflețește viața

Pentru cei care își 
doresc mai mult



Însuflețește 
viața



Cartierul care
însuflețește viața

Pentru cei care își 
doresc mai mult



Profită de prețurile 
de lansare!

Arhitectură modernă,
regim de înălțime P+2



Toate camerele de la 
parter au acces în grădină

Toate camerele de la 
parter au acces în grădină



Profită de 
prețurile de lansare!

Profită de 
prețurile de lansare!



Profită de 
prețurile 

de lansare!
Living și 

bucătărie cu ieșire în grădinăa



Logo-ul h4l HOLBAN este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. Funcționează ca o 
garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului HOLBAN. Cuvintele h4l  
și HOLBAN - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. Se poate folosi pe fundal 
cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Pentru  
cei care  

îndrăznesc



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l HOLBAN se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptă oricare dintre 
cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care se 
urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este 
necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori se vor identifica după 
codurile de culoare expuse mai jos.

C 70
M 49
Y 41
K 13
R 67 G 113 B 131
#576d7a

C 29
M 20
Y 71
K 0
R 181 G 204 B 74
#bdb76b



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l MILLENNIUM este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. Funcționează ca 
o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului MILLENNIUM. Cuvintele 
h4l  și MILLENNIUM - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. Se poate folosi pe 
fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Drumul  
spre armonie



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l MILLENNIUM se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptă oricare 
dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care 
se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este 
necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori se vor identifica după 
codurile de culoare expuse mai jos.

C 32
M 86
Y 100
K 41
R 102 G 21 B 0
#762d16

C 48
M 9
Y 45
K 0
R 138 G 189 B 158
#8abd9e



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l SEBASTIAN PARK este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. Funcționează 
ca o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului SEBASTIAN PARK. 
Cuvintele h4l  și SEBASTIAN PARK - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. Se 
poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Visul tău
prinde viață



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l SEBASTIAN PARK se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptaă 
oricare dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații 
în care se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde 
este necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori se vor identifica 
după codurile de culoare expuse mai jos.

C 49
M 17
Y 20
K 0
R 130 G 212 B 204
#85b2bf

C 19
M 56
Y 69
K 3
R 199 G 126 B 90
#c77e5a



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l STRADA LUNGĂ este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. Funcționează 
ca o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului STRADA LUNGĂ. Cuvintele 
h4l  și STRADA LUNGĂ - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. Se poate folosi pe 
fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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O viață  
aristoctrată

în Brașov



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l STRADA LUNGĂ se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptă oricare 
dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care 
se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este 
necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori se vor identifica după 
codurile de culoare expuse mai jos.

C 32
M 39
Y 77
K 6
R 163 G 146 B 55
#ac9054

C 50
M 27
Y 22
K 0
R 128 G 186 B 199
#86a3b4



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l THE VILLAGE este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. Funcționează ca 
o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului THE VILLAGE. Cuvintele 
h4l  și THE VILLAGE - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. Se poate folosi pe 
fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Pentru  
cei care își  

doresc mai mult



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l THE VILLAGE se poate utiliza pe fond colorat. Se acceptă oricare 
dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care 
se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este 
necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori se vor identifica după 
codurile de culoare expuse mai jos.

C 53
M 37
Y 56
K 9
R 124 G 134 B 115
#7c8673

C 4
M 24
Y 34
K 0
R 242 G 198 B 165
#f2c6a5



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l WEST GARDEN BRAȘOV este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. 
Funcționează ca o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului WEST GARDEN BRAȘOV. 
Cuvintele h4l  și WEST GARDEN BRAȘOV - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se foloșește în trei culori. 
Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 

Style Guide h4lStyle Guide h4l





Green and
pure life



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l WEST GAREDN BRAȘOV se poate utiliza pe fond colorat. Se 
acceptă oricare dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat 
în situații în care se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în 
materiale unde este necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori 
se vor identifica după codurile de culoare expuse mai jos.

C 53
M 37
Y 56
K 9
R 124 G 134 B 115
#7c8673

C 0
M 0
Y 0
K 0
R 0 G 0 B 0
#0



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



Logo-ul h4l WEST GARDEN POLITEHNICA este cel mai puternic element de identitate vizuală a cartierului. 
Funcționează ca o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - home 4 life.

Logo-ul este format din numele curentului home 4 life - h4l și numele cartierului WEST GARDEN 
POLITEHNICA. Cuvintele h4l  și WEST GARDEN POLITEHNICA - sunt scrise cu font-ul CABIN. Logo-ul  se 
foloșește în trei culori. Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea 
logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare al  
logo-ului. 
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Însuflețește
viața



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. 
Mărimea acestuia este identificabilă prin poziționarea 

pătratului din logo, în fiecare laterală.

Spațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 
cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai mică îl va 
face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este 
redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.

Culori logo

Logo-ul h4l WEST GAREDN POLITEHNICA se poate utiliza pe fond colorat. Se 
acceptă oricare dintre cele 2 culori. Se recomandă utilizarea fundalului colorat 
în situații în care se urmărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în 
materiale unde este necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 2 culori 
se vor identifica după codurile de culoare expuse mai jos.

C 84
M 65
Y 18
K 3
R 62 G 96 B 148
#3e6094

C 14
M 14
Y 85
K 0
R 197 G 197 B 34
#e0cb49



Poziționare logo Poziționare logo

Spațiu minim logo



CABIN

Patrick Hand

Cabin font pentru body texts - se va folosi în 
zonele din oline/offline cu mult text. Este foarte 

ușor de citit și se armonizează foarte bine cu  
font-ul Patrick Hand. Pentru Titluri și pentru  
evidențierea de informații vom folosi CABIN 

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

Patrick Hand. Acesta este un hand-
writing font - va avea rolul de a da viață elementelor 
comunicate, de a arăta latura umană a brandului. 

Fonturi

CABIN

ABCDEFGHIJZKMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

0123456789



h4l HOLBAN h4l THE VILLAGE

h4l CAROL PARK h4l STRADA LUNGĂ

h4l MILLENNIUM h4l SEBASTIAN

h4l WEST GARDEN BRAȘOV h4l WEST GARDEN POLITEHNICA



Însuflețește viața home 4 life



Însuflețește
viața



Mai mult
verde



Eficiență, 
inovație, 

transparență



Însuflețește viața



Însuflețește viața



Însuflețește viața


