
ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÚSZÓ NEMZET PROGRAM



LOGÓ
A logó az alábbi ikonokból és a program megnevezéséből épül fel, melyek egymástól elkülönítve nem használhatóak.
A logónak két változata van: vízszintes és függőleges, amiknek a kiválasztását a megjelenítendő felület jellege határoz meg.

Függőleges elrendezés Vízszintes elrendezés



MINIMÁLIS IZOLÁCIÓS TERÜLET
MEGHATÁROZÁSA
Az izolációs terület a logó körül legalább, a logóban található „M” szélessége kell legyen minden irányban.



AKROMATIKUS ÉS MONOKRÓM
VÁLTOZATOK
Amennyiben a technológia nem teszi lehetővé a logó színes változatának használatát, vagy a kis kontraszt nagy mértékben ront az olvashatóságon,

az alábbi egyszínű változatokat alkalmazzuk.



MINIMÁLIS MÉRET
A minimális méret megállapításakor elsődleges cél a megfelelő olvashatóság és az ábrák jól láthatósága és elkülöníthetősége.

Nyomtatva legalább 50-60 mm szélesség. Digitálisan legalább 100-150 pixel szélesség.
Kevésbé precíz eljárások esetén (például szitanyomás textilre) minimum 80 mm széles logó alkalmazandó.

Nyomtatva legalább 100 mm szélesség. Digitálisan legalább 200 pixel szélesség.
Kevésbé precíz eljárások esetén (például szitanyomás textilre) minimum 160 mm széles logó alkalmazandó.



LOGÓ HASZNÁLATÁT TILTÓ PÉLDÁK
Fontos, hogy a logó megjelenése következetes maradjon. A logót semmilyen módon nem szabad módosítani, hozzáadni, elvenni belőle. Tájolásának, 

színének és összetételének meg kell maradni a dokumentumban feltüntetett módon - kivétel nélkül.

Ne torzítsuk vagy deformáljuk
a logót semmilyen módon

Tilos a betűtípust megváltoztatni! Tilos az ikont a program megnevezése 
nélkül használni!

Ne forgassuk a logót. Tilos átmenetet használni!
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A dokumentumban leírt lehetőségeken kívül 
tilos a logót átszínezni!
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VILÁGOS KÉK
CMYK: 75, 22, 0, 0
RGB: 10, 158, 217
#0a9ed9

FEKETE
CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
#000000
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ARCULATI SZÍNEK

SÖTÉT KÉK
CMYK: 90, 49, 29, 13
RGB: 9, 104, 136
#096888

FEHÉR
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
#ffffff



Lato Regular
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
1234567890
Ł!@#$%^&*()_+-=[]{};’\,./:”|<>?

TIPOGRÁFIA
Az elsődleges betűtípus: Lato. A betűtípus ingyenesen elérhető és támogatja a legtöbb nyelvet6. A Lato betűtípushoz 10 változat tartozik, de lehetőleg csak 

az alábbi kettőt használjunk.

Lato Black
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
1234567890
Ł!@#$%^&*()_+-=[]{};’\,./:”|<>?


