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1Logo

Koncepcja loga bazuje na meandrach rzeki Reda, której pierwotne koryto było bardzo zawiłe jednak

w połowie XX wieku zostało uregulowane, „wyprostowane” . Zastosowane kolory uwypuklają nawiązanie 

do przyrody i bardzo dobrze wpisują się w proekologiczną strategię rozwoju miasta, w której duży nacisk

kładzie się na sprawy ochrony środowiska. Pogrubiona czcionka a zwłaszcza jej pochylenie nadaje dynamikę

logotypowi. Wraz z podpisem „ ... z perspektywą” cały logotyp dobrze odzwierciedla szerokie perspektywy rozwoju

 

 

Miasta Reda. 
 



2 Wymiarowanie

Jednostka siatki modułowej to 1/5 wysokości litery „R” w nazwie REDA.
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3Pole ochronne
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Odległość pola ochronnego została określona na poziomie wysokości litery „R” w nazwie REDA.  



4 Kolorystyka

Zastosowane kolory :

Zastosowane przejście tonalne :

RGB 0/134/195

CMYK 100/13/0/14

RGB 114/182/53

CMYK 62/0/100/0

RGB 0/136/206

CMYK 100/20/0/0

RGB 243/182/42

CMYK 4/32/92/0

RGB 0/0/0

CMYK 0/0/0/100

RGB 0/136/206

CMYK 100/25/0/0

ZALECENIE :  W przypadku druku CMYK na maszynach offsetowych zaleca się ustawienie : 60/60/40/100 w celu osiągnięcia nasyconej czerni.  



5Typografia

czcionka wykorzystana do zaprojektowania logo to ALLER z modyfikacjami.

abcdefghijklmnoprstuwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ



6 Minimalna wielkość

Minimalna wielkość ekranowa 279/117 piksele (300dpi)

10mm

10mm10mm

8mm

6mm

4mm

Minimalna wielkość optyczna

12mm



7Logo monochromatyczne

dopuszczalne wartości tła dla logo monochromatycznego oraz w kontrze

0% 0%

20% 20%

40% 40%

60% 60%

80% 80%

100% 100%



8

Nie należy stosować logo na tłach niejednolitych

Logo na tle niejednorodnym



9niedopuszczalne modyfikacje 



10 Wersje loga do zastosowania na materiałach reklamowych

Z uwagi na trudności związane z konstrukcją logotypu i jego kolorystyką dopuszczalne są wersje uproszczone oparte o kolor czarny, 
biały i występujący w największej części logotypu kolor niebieski

RGB 0/134/195

CMYK 100/13/0/14



11Wersja loga : „ ... z zieloną perspektywą” 

... z  perspektywązieloną

... z zieloną perspektywą

... z zieloną perspektywą

... z zieloną perspektywą... z zieloną perspektywą ... z zieloną perspektywą

... z zieloną perspektywą

... z zieloną perspektywą

RGB 0/153/51

CMYK 81/1/100/7

W tej wersji podloga zastosowano dodatkowy kolor zielony gdyż kolor zielony z sygnetu loga jest zbyt jasny.
Z uwagi na specyfikę podloga i jego ścisłe powiązanie z ekologią dopuszcza się zastosowanie poniższego koloru zielonego
w wszelakich zastosowaniach monochromatycznych. Pozostałe ustalenia jak w logo głównym.
 




