
GRAFISK PROFIL



Logo
Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. 
Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver 
for seg eller settes sammen på andre måter enn vist her.

Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Grofondet-logoen skal brukes i farger der minst en pms farge 
er tilgjengelig. Den kan brukes på hvite eller lyse bakgrunner. 
Den brukes på trykk i en farge pms eller firefarger cmyk. Til 
skjermbruk skal den brukes i rgb.

Grofondet-blå: pms 3025
   (cmyk 100/57/33/21)
   rgb 0/58/86
 

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et beskyttelsesområde 
rundt logoen (fig. 2). Dette området definerer minste avstand 
til øvrige grafiske elementer som f.eks. typografi. Beskyttelses-
området skaleres proporsjonalt med logoen. Merk: De stiple-
de linjene trykkes ikke. Beskyttelsesområdet kan gjerne være 
større enn det som er markert her. Ovennevnte regler gjelder 
for alle versjoner av logoen.
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Logo
Logo i hvitt
Grofondet-logo skal brukes i hvitt på mørke bakgrunn (fig. 1)
eller på bilder (fig. 2). Det er viktig at lesbarheten blir ivartetatt, 
og at bilder er ikke for lyse i fargene. 

Logo i gull
Grofondet-logo i gull (fig. 3) skal kun brukes på grofondet-blå.
Ved bruk på web brukes den digitale versjonen av gull-logo i 
png-formatet.
Ved trykk av logo i gullfarge anbefales det å trykke den som 
gullfolie.



Logo - riktig og feil bruk
Det er viktig å sikre synlighet og lesbarhet av logoen. 
Logoen bør derfor plasseres på hvit eller lyse farger. Når  
logoen brukes på foto, bør den plasseres på lyse eller rolige 
områder i bildet slik at den kommer godt frem. Det er foretruk-
ket at logoen settes på hvit bakgrunn.

Logoen må ikke plasseres på urolige områder slik at den blir 
borte i bakgrunnen. Sørg for at det er god nok kontrast. Hvis 
bakgrunnen er mørk, må negativ logo benyttes.

Endre ikke på logoen; blad og navnetrekk skal alltid opptre 
sammen og med samme fastsatte forhold.

Unntak
Ved ekstra små flater hvor logoen blir uforholdsmessig liten, 
som for eksempel som favicon på grofondet.no, kan symbolet 
alene benyttes som identitetsbærer.



Logo i liggende format
Grofondet-logo kan brukes i liggende format når det er  
hensiktmessig, for eksempel på nettsiden.

For øvrig gjelder de samme reglene som for hovedlogoen.



Kvitteringslogo
Grofondets kvitteringslogo skal brukes av alle som mottar 
støtte fra Grofondet. Kvitteringslogoen skal brukes i alle trykte 
og digitale medier der prosjektet Grofondet har støttet omtales, 
som rapporter, brosjyrer, roll ups mv samt presentasjoner, 
websider, bilder og filmer.

Grofondets kvitteringslogo skal brukes i farger der minst en 
pms farge er tilgjengelig (fig.1).

Grofondet-blå: pms 3025
   cmyk 100/57/33/21
   rgb 0/58/86

Hvis trykk i farger ikke er mulig skal Grofondets kvitteringslogo 
trykkes i sort (fig. 2). 
Det er ikke anbefalt bruk av kvitteringslogo på bilder eller i  
negativt.  
Grofondets kvitteringslogo skal aldri brukes mindre enn bredde 
30 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et beskyttelsesområde 
rundt logoen (fig. 3). Dette området definerer minste avstand til 
øvrige grafiske elementer som f.eks. typografi. Beskyttelses- 
området skaleres proporsjonalt med logoen. Merk: De stiplede 
linjene trykkes ikke. Beskyttelsesområdet kan gjerne være 
større enn det som er markert her. Ovennevnte regler gjelder 
for alle versjoner av logoen.
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PMS 633 C
CMYK 100/33/22/10
RGB 0/115/150
HEX 007396

PMS 871 C

40 %

20 %

PMS 630 C
CMYK 47/8/12/0
RGB 119/197/213
HEX 77C5D5

PMS 3025 C
CMYK 100/57/33/21
RGB 0/58/86
HEX 003A56

PMS 427 C
CMYK 13/10/10/1
RGB 208/211/212
HEX D0D3D4

HVIT

60 %

Farger
Det er kun fargene i denne paletten som skal brukes.



Typografi
All tekst skal settes i Noto Sans.
De ganger det ikke er mulig skal Arial benyttes.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

0123456789

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

0123456789

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

0123456789

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz

0123456789

HEADING
Ingress
Aboreped ullaccu ptation endelitatem harumquos simi, 
nia dolenis quidiscim reri dersperciis as dolo tem dest, 
volore dolesequi quatibus, et liam sintur, sapid quaa dolor 
audiatum sae offictate non rescium quis moluptat
aut odi solore, ut hic tem ipsume pore pratium eum 
untum faccupta conse re, offictur?

Liquam, omniet apient esendam dollabore, eatio isquia 
sum quam ini vellupt uritis imaio beat eostias elentum 
ipsundae. Nissita dolori nihilignim et anihitaestio tem 
explige nditatures corehendit ea sae. Imenis aturis
alisitat officipsum as am exerumquo duciisim hiciiss 
inciamet fugia que eata sitatem rerrum exerfer itesequis 
et qui tem faciducil id quis aliae.



Bildestil
En variasjon av dyrking, produkter, produsenter og forbrukere. 
Disse skal fremstå delikate, usminkede og naturlige. 



Grofondet AS
Nedre Kalbakkvei 40

1081 Oslo
Post@grofondet.no
Org.nr 990 293 635

Navn Navnesen
stilling

+47 900 00 000
navn.navnesen@grofondet.no

www.grofondet.no

Postale elementer
All tekst skal settes i Noto Sans.
De ganger det ikke er mulig skal Arial benyttes.

Alle de postale elementene bør trykkes i pms-farger;
visittkort med ensidig skinfolie og 3D gullfolie.



Logobruk
Når Grofondet-logo settes sammen med andre logoer,  
skal disse settes i sort eller hvitt.


