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Grafiske retningslinjer – et verktøy for deg

Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal 
oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være bevisste i forhold til 
bruk av de grafiske elementene. Vi skal være konsistente i vår kommunikasjon. 
Manualen inneholder reglene for hvordan vårt utseende og uttrykk skal være. 
Elementene har enkle forklaringer og beskriver bruk og begrensninger. 
Det er vår identitet, og verktøyet ditt.
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Logo

Logoen er hovedelementet i den 
grafiske identiteten, og fungerer 
som en signatur på flatene man 
kommuniserer på. Så langt det er mulig, 
skal logo i farger brukes.

Det er ikke tillatt å endre på logo
på noen måte.

Logo 
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Fargevarianter  

Logo skal i hovedsak plasseres på hvit
eller nøytralt farget bakgrunn med god
kontrast. Dersom logo skal plasseres
på et bilde, må det være god nok 
kontrast mellom logofarge og bildet.

Mot mørke bakgrunner, skal negativ 
variant brukes.

Svart og hvit logo kan brukes i tilfeller 
der farger ikke er et alternativ.

Logo 
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Plassering

For å sikre en sterk merkevare er
det viktig at logoen ikke har noen
forstyrrende elementer rundt seg. 
Logoen skal alltid ha minimum sin egen 
p i luft rundt seg. Logoen skal være klar 
og lesbar på flatene den står på. 

Logo 
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Bruk

Bruk riktig filformat til valgt flate.

eps-filer
I trykte medier skal eps-filer brukes. 
Eks: avisannonser, boards, visittkort, 
plakater o.l.

På klær eller pofileringsartikler må ofte 
logo i PMS-farger (spesialfarger) brukes.

png-filer
På skjerm skal png-filer brukes. De har 
samme bruksområde som jpg-bilder, 
men har transparent bakgrunn og kan 
derfor brukes over bilder eller fargede 
bakgrunner.
Eks: Word-maler, PowerPoint-
presentasjoner, e-postsignaturer o.l.

Logo 
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Logo med fagfelt 
eller avdeling

Fagfelt eller avdelingsnavn skal skrives 
i samme farge og font brukt i logo 
(Klavika Regular) i ca. 50 % størrelse. 
Her må designer vise skjønn, da 
lengden på navnet vil påvirke designet. 
Hovedregelen er at avdelingsnavnet 
ikke skal konkurrere med firmanavnet.

Logo 
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Logo med fagfelt 
eller avdeling

Fagfelt eller avdelingsnavn skal skrives 
i samme farge og font brukt i logo 
(Klavika Regular) i ca. 50 % størrelse. 
Her må designer vise skjønn, da 
lengden på navnet vil påvirke designet. 
Hovedregelen er at avdelingsnavnet 
ikke skal konkurrere med firmanavnet.

Korte navn skal midtstilles mellom ‘j’ 
og ‘l’ i ‘prosjektil’, og lengre navn skal 
venstrestilles i kant med den indre 
veggen til e-en.

Logo 
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Logosymbol

Symbolet som benyttes i logoen 
gjenspeiler prosjektilets fart og 
bevegelse. Symbolet danner
grunnlaget for prikken over ‘j’
og ‘i’.

Symbolet kan for eksempel brukes som 
avsender i sosiale medier, som favikon 
på nettsiden og som dekor.

Logo 
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Farger

Hovedfargen vår er rød. Fargen er 
frisk og tydelig og er en stor del av 
identiteten til Prosjektil.

Støttefargene gir spillerom til å leke. En 
kombinasjon av lyse og mørke farger 
gir et bredt bruksområde – både på 
digitale og trykte flater.

Fargepalett

cmyk 32 100 92 49
rgb 115 3 13
web #73030d

cmyk 100 93 41 51
rgb 0 14 72
web #000e48

cmyk 5 27 91 0
rgb 255 196 0
web #ffc400

cmyk 18 19 37 0
rgb 217 201 169
web #d9c9a9

cmyk 0 95 69 0
rgb 255 0 59
web #ff003b
Pantone 185 C
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Typografi

Stratos er en moderne og litt 
annerledes skrifttype. Den har runde og 
vennlige former, og tør å leke med ulikt 
uttrykk på store og små bokstaver. Det 
er en font som gir mange muligheter. 
Stratos ble utgitt i 2016 av Production 
Type og er tilgjengelig hos Adobe Fonts.  

På flater eller i systemer der 
Stratos ikke er tilgjengelig, brukes 
Arial. Eksempler på bruksområder 
er PowerPoint-presentasjoner, 
e-postsignaturer, og Word-maler.

Vi skal gjøre byggebransjen bedre.
STRATOS ARIAL

Vi skal gjøre byggebransjen bedre.

. , : ; … - – — _ ! ? ¡ ¿ ” „ « » / | \ ( ) [ ]

{ } + - = ≠ ≈ < > † ‡ ^ ○ # & @ ® © *

Stratos ExtraBold

Stratos SemiBold

Stratos Regular

Stratos Light

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Typografi
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Fotostil

Fotostil

Fotostilen til Prosjektil er varme og 
ærlige øyeblikksbilder, som viser 
personlighet og særpreg. Stikkord for 
motiv er humørfylt, lokalt forankret, 
engasjerte, og kompetente. Ekte 
situasjoner med ekte folk – ikke oppstilt 
mot nøytral bakgrunn. Utsnitt og motiv 
skal være annerledes og originalt – noe 
som skiller seg fra alle andre. 

Fotograf: Tommy Ellingsen
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Brevmal

Det er utarbeidet en brevmal til 
Prosjektil. Malen er laget i Word i A4 
format. 

Fornavn Etternavn
Gatenavn 00
0000 Poststed

Overskrift Arial Bold 15 pt

Brødtekst Arial Regular 11 pt lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Quisque quam enim, sagittis id laoreet nec, dictum feugiat risus. Donec sollicitudin, 
magna eget sodales ultricies, lorem magna aliquam sem, a egestas tortor arcu et 
neque. Fusce nec erat velit. Aenean at commodo neque. Morbi fermentum nibh vel ex 
accumsan convallis. Fusce et est suscipit, eleifend lacus id, cursus eros. Aenean auctor 
ligula vel elit condimentum sagittis.

Phasellus commodo arcu ac justo posuere, vel consectetur nunc semper. Nulla cursus 
pharetra orci, eget tristique sapien feugiat id. Nam ante enim, eleifend sit amet lobortis 
eget, rhoncus ac arcu. Duis porttitor ligula nec erat molestie, molestie euismod nulla 
rutrum. Nullam in nunc ac nisi facilisis luctus nec malesuada eros. Suspendisse laoreet 
lobortis risus, quis cursus justo porta eget. Morbi egestas cursus velit eu semper. 
Donec vitae volutpat mi, in molestie ex. Sed venenatis ullamcorper nunc. In at lectus 
et dui semper condimentum. Ut commodo enim libero, non consectetur elit lacinia 
ac. Ut dui nibh, sagittis eu libero ullamcorper, convallis faucibus ex. Duis tristique erat 
molestie elit posuere fermentum. 

Med vennlig hilsen
Fornavn Etternavn
Stillingstittel

Prosjektil

post@prosjektil.no
51 96 27 90

GauselSplitten
Gamle Forusveien 1

4033 Stavanger

prosjektil.no

Planer som virker.
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Visittkort

Dette er visittkortmalen til Prosjektil. 
Visittkortet skal ha god trykk- og
papirkvalitet. Papiret skal være minst
300 gram.

prosjektil.no

SVERRE HESKESTAD

+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

Prosjektil AS
Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger
+47 51 96 27 90

prosjektil.no

Planer som virker.
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Bildekor

Dette er et eksempler på bildekor for 
Prosjektil sine firmabiler.

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:

Dato: Rev:
©  Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke brukes, 
bearbeides eller vises uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid.
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Presentasjonsmal

Det er utarbeidet en presentasjonsmal 
til Prosjektil. Malen er laget i Powerpoint 
i 16:9 dimensjoner. Bruk av elementer 
som bryter med profilen til Prosjektil, 
f.eks. clip-art, word-art, smartart og 
andre elementer, skal brukes med 
varsomhet.

Det skal ikke være mye tekst på hver 
side. Bruk heller flere oppslag dersom 
det er nødvendig.

Vi skal gjøre byggebransjen bedre 13. april 2021

Planer som virker.

“Vi tror på humør, 
engasjement, og 
ærlighet.”

Planer som virker.

Planer som virker.

Vi er kjekke å bygge med. Prøv oss!
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Kopp

Dekor til kaffekopp for Prosjektil.

Logo: 35 mm
Ko

pp
: 8

0 
m

m
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E-postsignatur

Tekst: Arial Regular 10 pt

Linkfarge: bruk profilfargen

Logo bredde 150 px

Med vennlig hilsen
 
Magne Fuglestad 
Salgs- og markedsansvarlig
Mobil: 915 34 146   

Besøk oss på prosjektil.no eller Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger
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Tekst: Arial Regular 10 pt

Linkfarge: bruk profilfargen

Logo bredde 160 px

Med vennlig hilsen
 
Bjørn Ertesvåg 
Stillingstittel
Mobil: 915 89 117

ALC fortsetter som Prosjektil Konstruksjon. Les mer her 
 
Besøk oss på prosjektil.no eller Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger

E-postsignatur

Eksempel på e-postsignatur for 
avdeling.



Prosjektil  |  Profilhåndbok

v. 2 – april 202121

Tekst: Arial Regular 10 pt

Linkfarge: bruk profilfargen

Logo bredde 150 px

Med vennlig hilsen
 
Per Helge Ollestand 
Daglig leder Prosjektil Sør
Mobil: 975 37 951
 

Besøk oss på prosjektil.no eller Trommedalsvegen 241, 3735 Skien

E-postsignatur

Eksempel på e-postsignatur for 
avdeling.
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Logo og grafiske elementer kan oversendes
på forespørsel til Skarp.

skarp.no


