
Profilmanual



INNLEDNING

Til brukere av profilmanualen

For Eidefoss er den grafiske profilen en viktig del av vår daglige kommunikasjon 
med ansatte, kunder, eiere, samarbeidspartnere og leverandører. Vi har mange 
kontaktpunkter, er synlige på mange områder og i flere kanaler. 

I vår nye logo og grafiske profil finnes referanser til vårt tidligere logosymbol, 
men er gitt en mer levende og dynamisk form. Symbolet skal signalisere kraft, 
energi, foss, turbin og vitalitet.

Vår nye  profil skal bidra til at vi fremstår enhetlig og tydelig der vi opptrer. 
Logo, dekorelementer, farger og typografi skal brukes som anvist så langt  
dette er mulig. Profilmanualen skal være en inspirasjonskilde og en rettleder  
for oss i Eidefoss, samt våre samarbeidspartnere og leverandører.

Bruk den med fornuft og fantasi! 

Med vennlig hilsen

Hans Kolden
Adm. direktør
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1.1 LOGO

Eidefoss hovedlogo skal benyttes i alle 
 sammenhenger der det er praktisk mulig.

Liggende logoversjon er tilgjengelig for bruk  
i tilfeller der formatet ikke tillater bruk av 
hovedlogo.

Disse logoversjonene er eneste tillatte  
versjoner av logoen. De skal gjengis med 
logooriginaler og det er ikke tillatt å lage 
avvikende sammenstillinger.

Hovedversjon

Liggende logoversjon
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1.1 Logo – beskyttelsesområde
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For å sikre en god logoplassering er det  
definert et beskyttelsesområde for logoen. 
Beskyttelsesområdet defineres av minste 
tillatte avstand til andre elementer. Ved 
plassering av logo ut mot kanten av formatet,  
er denne minste avstanden også minste  
tillatte marg. 

Minsteavstanden (a) er definert som  
1/3 av bredden på sirkelen i logosymbolet. 

Regelen gjelder alle logovarianter.

Merk: dette er minste tillatte avstand  
og logoen kan med fordel plasseres  
med mer «luft» enn dette.

SKALERING AV LOGO

Skaleringen skal alltid være proposjonal.  
Det er ikke tillatt å «strekke» logoen.

Avstand (a) = 1/3 av 
bredden på logosymbolet
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1.2 Fargepalett

Mørk blå
C:100 M:50 Y:0 K:75
R:0 G:36 B:76
PMS 655 

Hovedfarger

Turkis
C:75 M:15 Y:0 K:0
R:0 G:167 B:255
PMS  2995

Hovedfargene skal utgjøre hovedfargeuttrykket 
i Eidefoss profil.  Tilleggsfargene brukes i de 
tilfellene det er bruk for en utvidet fargepalett. 
Dette gjelder eksempelvis som ved fargeinn-
deling/kategorisering, ved behov for en spesiell 
symbolfarge eller bare som krydder. 

Fargene kan brukes nedtonet i ulike valører,  
eks. i tekstbokser eller andre elementer 
der det er ønske om et mer dempet og diskret 
innslag av farge.
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1.3 Typografi

PROFILFONT: APEX NEW

Profilfont brukes på faste profilelementer  
slik som adresse informasjon på brevark og 
visittkort. 

Apex brukes i alt av eksternt/profesjonelt 
 produserte trykksaker. Det vil si annonser, 
brosjyrer og annet reklame- og markedsmateriell 
produsert av reklamebyrå, avis eller andre 
 designkyndige personer.

ERSTATNINGSFONT: ARIAL

Arial brukes i alt egenprodusert materiale slik  
som malbaserte, interne produksjoner som brev, 
rapporter og powerpointpresentasjoner.

Arial brukes i dynamisk tekst på web.
Apex New Light

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex New Book

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex New Medium

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex  New  Light Italic

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex New Book Italic

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex New Medium Italic

Nisl molestie aliquip qui eros, 
hendrerit. Dolore euismod, velit 
vel euismod ex at duis molestie duis 
vulputate quis. Molestie ut ea wisi 
nostrud dolor, minim illum iriure 
in cidunt quis sit luptatum lorem 
facilisis eum consequat qui.

Apex New Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Apex New Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890

Apex New Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890
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1.4 Støtteelement

Eidefoss støtteelement er et abstrakt motiv 
som skal gi assosiasjoner til turbin, foss og vann 
i bevegelse. Elementet er videreført fra logo-
symbolet.

Støtteelementet er fleksibelt og laget med 
tanke på variasjonsmuligheter ved hjelp av 
skalering og utsnitt. Elementet kan variere  
i intensitet fra diskret dekor til å spille en mer 
dominerende illustrativ rolle.

Det er to versjoner av støtteelementet, en i 
farge og en i gråtoner. Fargeversjonen skal 
benyttes i alle sammenhenger der mediet og 
produksjonsmåten tillater det. Gråtoneversjo-
nen benyttes i sort/hvitt-produksjoner
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Støtteelementet er fleksibelt og laget med 
tanke på variasjonsmuligheter ved hjelp av 
skalering og utsnitt. Elementet kan variere  
i intensitet fra diskret dekor til å spille en mer 
dominerende illustrativ rolle.

Se også definerte maler for fast plassering og 
bruk av støtteelementet.

1.5 Støtteelement
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