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Brief

Noi suntem Ecofort, companie românească, specializată în faţade ventilate, care optimizează procesul de 
proiectare şi execuţie a unei faţade ventilate (din hpl, fibrociment, bond sau plăci ceramice), prin implicare în 
toate fazele proiectului, prin instrumente dedicate şi prin expertiza partenerilor globali, pentru a transforma mediul 
urban într-unul mai bun şi mai plăcut pentru viaţă. 

Elemente cheie

Ce trebuie să sugereze vizualul:
calitate, simplitate, optimizare, grijă, urban - modern, fațade

Personalitatea brand-ului
smart, modern, deschis, de încredere, un prieten
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Fațadă ventilată Libertate, modern



Curaj, optimizare, creștere



CMYK (67, 32, 25, 17) 
RGB (82,122, 138)

#527a8a
PANTONE 2179 C

CMYK (31, 24, 17, 0) 
RGB (176,180, 191)

#b0b4bf

CMYK (67, 32, 25, 17) 
RGB (82,122, 138)

#527a8a
PANTONE 2179 C

CMYK (0, 0, 0, 90) 
RGB (65, 64, 66)

#414042

CMYK (78, 64, 54, 50) 
RGB (46, 54, 64)

#2e3640

CMYK (78, 64, 54, 50) 
RGB (46, 54, 64)

#2e3640

CMYK (0, 0, 0, 70) 
RGB (109,110, 113)

#6d6e71

CMYK (46, 24, 25, 0) 
RGB (143,170, 179)

#8faab3

CMYK (0, 28, 23, 0) 
RGB (247,188, 172)

#f7bcac
PANTONE 4033 C

CMYK (13, 17, 26, 0) 
RGB (221, 204, 184)

#ddccb8

CMYK (10, 21, 62, 5) 
RGB (210,180, 103)

#d2b467
PANTONE 4023 C

CMYK (14, 48, 44, 0) 
RGB (217,148, 132)

#d99484

CMYK (0, 0, 0, 70) 
RGB (109,110, 113)

#6d6e71

CMYK (32, 56, 55, 9) 
RGB (166,116, 104)

#a67468

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. 

transparență 50%

Culori pentru scris

Culori principaleCulori principale Culori secundareCulori secundare











Spațiere logoSpațiere logo

Este necesară folosirea unui spaţiu de protecţie pentru 
logo. Acesta este identificat prin plasarea primei forme 

geometrice pe laterale.

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

Spațiere logoSpațiere logo



Spațiere logoSpațiere logo Spațiere logoSpațiere 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 logoDimensiune minimă logo

l = 1,5 cm



Poziționare logoPoziționare logo Poziționare logoPoziționare logo

Spațiu minimSpațiu minim



Cum nu se foloseste logoCum 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. În zonele cu multă culoare de 
fundal, se recomandă folosirea logo-ului alb.



Roboto Condensed

Roboto font pentru body texts - se va 
folosi în zonele din online/offline cu mult 
text. Este foarte ușor de citit. Pentru Titluri și 
pentru evidențierea de informații vom folosi   

Roboto Condensed. Pentru texte care 

vor fi puse peste imagini vom folosi Roboto 
condensed/Roboto.

Fonturi

Roboto Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



RobotoRoboto Condensed Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz





Credem că mediul urban trebuie să ofere contextul potrivit oricărei 
comunități pentru a crește frumos, pentru a se dezvolta, pentru a 
putea trăi fiecare zi, fiecare moment, mai bine, mai frumos. Prin ceea 
ce facem, vrem să contribuim şi noi la această schimbare. Drumul 
este lung, însă, o dată cu preocuparea reală pe care o avem cu toţii 
pentru un viitor mai verde (asumată prin Acordul de la Paris), putem 
face posibilă această transformare. 



Optimizăm modul în care se proiectează şi se 
construiesc fațadele ventilate (hpl, fibrociment, 
bond, ceramică) şi căutăm să creștem adopţia 
pentru această soluție în cât mai multe proiecte 
din România.



PLĂCI DE FIBROCIMENT 
Fațadă ventilată



PLĂCI DE hpl
Fațadă ventilată



PLĂCI DE hpl
Fațadă ventilată







Cover FacebookCover Facebook
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Cover LinkedInCover LinkedIn



Cover LinkedInCover LinkedIn



THE FUTURE OF 
VENTILATED FACADES

ecofort.ro
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Semnătură emailSemnătură email

CO-CEO

Alexandru Ioniță
alexandru.ionita@ecofort.ro
+4 0744 825 552
ecofort.ro
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Cărți de vizităCărți de vizită



PowerPoint templatePowerPoint template
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