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Dosedanjih označitev blagovne znamke 
FD Farmadent v nobenem primeru ne uporabljamo več.

Nov simbol tvorita znak FD in logotip FARMADENT.

Skupaj sta nerazdružljiva celota in se ju v nobenem 
primeru ne sme ločevati.

Razmerja v simbolu so natančno opredeljena in se jih v 
nobenem primeru ne sme spreminjati, razen kadar je to 
drugače opredeljeno.

Znak je v mreži kvadrata, ki sega od vertikale F in celoten 
D.
Logotip je širine dveh kvadratov in pol. Je sredinsko 
poravnan z znakom.
Odmik logotipa določa višina črke F (X)
in je en X pozicioniran pod znakom.

Primarno se uporablja navpična postavitev simbola.
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Kadar prostor apliciranja simbola ne dopušča 
uporabe primarne oblike lahko uporabimo
horizontalno postavitev simbola.

Odmik logotipa določa višina črke F (X)
in je en X pozicioniran ob znaku.
Logotip je v razmerju dve kvadratov in pol 
(kot je prikazano na sliki) 
in je sredinsko poravnan z znakom.

SIMBOL SEKUNDARNA POJAVNA OBLIKA



Uporablja se le tipografijo družine Stainless

SIMBOL TIPOGRAFIJA

Stainless Regular
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Stainless Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Stainless Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



Zaradi zagotavljanja enotnega pojavljanja ima 
simbol točno določena pravila pojavljanja, 
ki se jih v nobenem primeru ne sme spreminjati.

SIMBOL NEPRAVILNE OBLIKE UPORABE

FARMADENT



Barve v simbolu so točno določene 
in se jih v nobenem primeru ne sme spreminjati.

Težnja je k uporabi simbola 
na beli oziroma svetlih podlagah.

Kadar ni možno zagotoviti pravilnih odtenkov 
barv, se poslužimo enobarvne (črne ali bele) 
različice simbola.

Kadar apliciramo simbol na vnaprej definirane 
podlage se poslužimo; 

- če podlaga ne presega 25% črne 
uporabimo barvno različico,

- če je vrednost podlage med 25 in 50% črne 
uporabimo enobarvno - črno različico,

- če vrednost podlage presega 50% 
pokritosti črne barve uporabimo 
enobarvno - belo različico.

SIMBOL DEFINICIJA BARV

Pantone 376 C
50C  0M  100Y  0K 

Pantone 349 C 4
100C  0M  100Y  35K

Pantone Cool Gray 11 C



Minimalno polje avtonomnosti definira 1 X odmika 
od celotnega simbola.

Najmanjša dovoljena velikost vertikalne postavitve 
simbola je 12 mm širine.

Najmanjša dovoljena velikost horizontalne 
postavitve simbola je 20 mm širine.

SIMBOL VARNOSTNO OBMOČJE IN NAJMANJŠA DOVOLJENA UPORABA



Pri uporabi simbola na izredno nežnih - pastelnih 
podlagah lahko uporabimo barvno različico.

Pri uporabi simbola na intenzivnih barvnih 
podlagah se poslužimo enobarvne različice.

Če pretvorimo vrednosti barvne podlage v 
sivinsko lestvico dobimo vrednosti, s katerimi 
določimo pojavnost kot je opredeljeno 
na prejšnji strani.

SIMBOL UPORABA NA BARVNIH PODLAGAH



Pri uporabi simbola na večbarvnih podlagah 
in fotografijah se poslužimo bele podlage, 
kot jo definira varnostno območje.

Uporabimo lahko barvno ali črno različico 
vendar vedno na beli podlagi.
 

SIMBOL UPORABA NA BARVNIH PODLAGAH



Pozicijsko geslo blagovne znamke 
FD FARMADENT je 
“PRIBLIŽUJEMO ZDRAVJE” 
se vedno izpisuje z velikimi tiskanimi črkami.

Pozicijsko geslo je izpisano 
s Stainless Light tipografijo z razmakom 300 pt.

Pri vertikalni postavitvi ločimo simbol od 
pozicijskega gesla z vodoravno črto, 
dolžine treh kvadratov in debeline 1pt v določeni 
barvi kot je logotip.

Geslo je obarvano v barvni kombinaciji istega 
zaporedja kot je znak.

SIMBOL POZICIJSKO GESLO

P R I B L I Ž U J E M O  Z D R A V J E
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Pri določenih korporativnih aplikacijah so 
dovoljena odstopanja od prej naštetih zakonitosti.

Kadar se pojavi potreba po diskretni izpostavitvi 
blagovne znamke na npr. naslovnici ali pa tehnična 
izvedba ne dopušča tudi črkovnega izpisa lahko 
uporabimo zgolj znak.
Vendar mora biti v teh primerih občestvu 
predstavljena barvna različica polnega simbola
v nadeljevanju vsebine.

Posebnost uporabe so tudi drobni artikli, kjer 
prostor ne dopušča uporabe polne različice 
simbola. Tu naj velja pravilo enakovredne 
pojavnosti znaka in logotipa;

Glede uporabe na različnih barvnih podlagah 
veljajo pravila, ki so opisana v začetku tega 
priročnika.

SIMBOL IZJEME UPORABE



Dodatni element uporabljamo, da razbijemo 
belino pri določenih materialih.
sestavljen je iz več krogov, točno določene barve, 
vendar različne transparence. 

Vedno ga uporabljamo kot celoto.

Na drugih barvnih podlagah ga lahko uporabimo v 
beli barvi.

SIMBOL DODATNI ELEMENT

Pantone 376 C


