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vÝznaM loga

LOGO - SYMBOL PODNADPIS BARVY

primární zaměření značky

most, železo, konstrukce, stavebnictví, 

těžká technika, základy, síla, tíha, 

iniciály, střechy

BeT - ko CZ s.r.o. je stavební fi rma specializující se na železobetonové stavby a konstrukce. Primární zaměření staveb je na mosty a 

podpůrné systémy, což se odráží i v logu společnosti. Z celého názvu fi rmy je nadále pro prezentační a reklamní účely užíván zkrácený 

název „BeT - ko“ a podnázev „Betonové konstrukce“ popisující zaměření fi rmy.

Myšlenkou loga je spojení několika elementů viz obrázek vlevo - jde o vizuální spojení písmen z názvu fi rmy „B“ a „k“ a jednoduchou 

siluetou mostu za použití klasického železobetonového vazníku. Všechny idei spojené v jedno mají na první pohled odhalit zaměření fi rmy. 

To nadále podtrhuje i volba barev, která je jednoduchá a poukazuje na stavební činnost, jelikož většina těžké techniky je klasicky laděna do 

žlutých varovných tónů.

popis činnosti 

beton, základy, nosnost, těžká práce, 

bezpečnost, první práce na stavbě, 

megastavby

nacítění značky

chlapi, bagr, těžká technika, varování 

kolemjdoucím, bezpečnost, 

+ + +B K
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hlavní logo

hlavní logo

ochranná zóna

vedlejší logo Základní varianta loga pro použití 

v prezentačních materiálech, 

reklamních předmětech, právních 

dokumentech a dalších.

Je možné užívat hlavní logo i vedlejší 

logo.

ochranná zóna kolem loga 

představuje prostor, do kterého 

by neměly zasahovat jiné grafické 

elementy. Její velikost je dána „x“, 

určená výškou písmen názvu.

vedlejší logo slouží pro prezentaci 

na webu, k dokumentům, mailům a 

komunikaci, kde bude tvarově lepší 

použít tuto variantu loga.

x

x

x

x x
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škálovatelnost loga

škálovatelnost loga představuje 

možnost použití při nejmenší 

možné velikosti.

kompletní logo je odvislé od 

čitelnosti nejmenších detailů či 

písmen. 

nejmenší velikost použití pro celé 

logo je v tomto případě 11 mm na 

výšku. U loga bez podnadpisu jsou 

to 4 mm.

nejmenší možná velikost je dána 

textem, kdy nejmenší tisknutelná 

velikost je 4 pt.

logo bez podnadpisu 
4 mm

logo celé 11 mm

MaxiMální MiniMuM loga

špatnÉ užití loga

neměnit barvy nepřevracet a neotáčet  logo neměnit extrémně proporce nedeformovat

nepřidávat jiné fonty neužívat barevné logo na 

barevném podkladu

správné užití loga na barevném 

pozadí (použití jednobarevné 

varianty loga na snížené opacitě 

podkladu)

správné užití loga na barevném 

pozadí (použití jednobarevné 

varianty loga a vhodné podkladové 

fotografi e)

Bet - ko
Betonové konstrukce



Grafický manuálLogo BET - KO CZ s.r.o.

Základní barvy jsou žlutá a černá. 

Barevnost lze využít podle potřeby. 

V komunikaci lze užít tmavou 

variantu doplněnou o velké 

množství bílé a komunikaci takto 

odlehčit.

V opačném případě lze užít 

světlou variantu loga s doplněním 

černé a vytvořit tak hlubokou 

důraznou vizuální komunikaci, 

jako například na této dvoustraně.

Barevnost je navržena i tak, že lze 

užít jednobarevnou variantu loga v 

černé či bílé a doplnit ji o zbývající 

žlutou. Takto bude například logo 

komunikováno na těžké technice 

firmy.

Celkově je tedy barevnost 

navržena velmi flexibilně, dle 

aktuálního užití.

barvy loga

Logo i celková komunikace a užití 

na tiskovinách, prezentaci a webu 

je fontem Montserrat.

Základní řez je doporučen Light. 

Podnadpis je stejným fontem, 

nicméně tenčím řezem Ultra Light.

fonty

MonTserraT LighT

Montserrat regular

Montserrat Ultra Light

0123456789
aBCčdďeěfghChiJkLMnoPqrřsšTťUVwxyZž
abcčdďeěfghchijklmnopqrřsštťuvwxyzž

0123456789
abcdefghchijklMnopqrstuvwxyz
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
abcdefghchijkLMnopqrstUvwxyz
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyz

cMyk 30, 47, 50, 23

rgb 159, 121, 105

hex #9f7969

cMyk 91, 79, 62, 97

rgb 0, 0, 0

hex #000000

cMyk 0, 0, 0, 0

rgb 255, 255, 255

hex #ffffff
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příklady použití v praxi příklady použití v praxi
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příklady použití v praxi příklady použití v praxi
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