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monochromatický logotyp

Logotyp na světlém pozadí

Logotyp na tmavém pozadí

užité barvy

Logotyp představuje jasnou přímou cestu, cílevědomost a směr 
vzhůru, který je společným cílem nejen horolezců.

ZAKLADNÍ LOGOTYP

Základní logotyp je registorvaná ochranná známka proto užívej výhradně tuto variantu loga (včetně symbolu ®).

V případech kdy by ® nebylo čitelné (malá velikost, 3D, apod.) je možné užít logo bez ®

Věnuj pozornost nevhodnému užití loga.

odkaz na ochrannou známku: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=623651  

CMYK = 0, 40, 100, 0
RGB = #F69400

CMYK = 0, 0, 0, 100
RGB = #000000

CMYK = 0, 0, 0, 0
RGB = #FFFFFF



NEVHODNÉ VARIANTY

Nikdy nepoužívej tyto varianty!

ALTERNATIVNÍ VARIANTY LOGA

Používej tyto varianty jenom v opodstatněných případech.

Alternativní varianty nemají trademark proto je používejte bez znaku ®.

Šipka musí vždy směřovat vzhůru!

Jakékoli další změny či užití konzultuj s grafikem.

Použití pouze části logotypu

www.singingrock.com

www.singingrock.com

www.singingrock.com

chybí šipka špatná orientacešpatné rozložení



BARVY

Zásadně užívej barvy tak, jak jsou zadané (ne Pantone, ne RAL).

Přednost má vždy CMYK.

Věnuj pozornost specifikaci jejich užití.

 

Singing Rock žlutá
CMYK = 0, 40, 100, 0
HEX = #F69400
RGB = 246, 148, 0

Primární barevný akcent

Nevhodná jako hlavní podkladová
barva

Je třeba dodržovat předepsané 
složení barvy

Černá
CMYK = 0, 0, 0, 100
HEX = #000000
RGB = 0, 0, 0

Primární podkladová barva
zejména pro digitální grafiku
(web, videa, animace)

Vhodná zejména v kombinaci se
strukturovanější grafikou (fotky, ...)

Bílá
CMYK = 0, 0, 0, 0
HEX = #FFFFFF
RGB = 255, 255, 255

Sekundární podkladová barva
zejména pro tištěnou grafiku
(datasheety, katalogy, ...)

Vhodná zejména jako podklad 
pro tisk souvislejších textů.

Sekundární akcent na černém
pozadí

ZÁKLADNÍ PALETA

CMYK = 0, 40, 100, 0
RGB = #F69400

Firma SINGING ROCK byla založena v roce 
1992 dvěma českými lezci společně s 
jejich belgickým obchodním partnerem. V 
průběhu prvních 10 let se jejím zakladate-
lům podařilo vybudovat v Čechách výrobní 
podnik s vyspělým a velmi moderním 

Firma SINGING ROCK byla založena v 
roce 1992 dvěma českými lezci 
společně s jejich belgickým obchodním 
partnerem. V průběhu prvních 10 let se 
jejím zakladatelům podařilo vybudovat 
v Čechách výrobní podnik s vyspělým a 

KOMBINACE BAREV

NEJBLIŽŠÍ PANTONE A RAL

VHODNÉ NEVHODNÉ

Firma SINGING ROCK byla založena v 
roce 1992 dvěma českými lezci 
společně s jejich belgickým obchodním 
partnerem. V průběhu prvních 10 let se 
jejím zakladatelům podařilo vybudovat 
v Čechách výrobní podnik s vyspělým a 

Singing Rock žlutá Singing Rock žlutá

Firma SINGING ROCK byla založena v roce 
1992 dvěma českými lezci společně s 
jejich belgickým obchodním partnerem. V 
průběhu prvních 10 let se jejím zakladate-
lům podařilo vybudovat v Čechách výrobní 
podnik s vyspělým a velmi moderním 

Primárně se snažíme užívat černou a temné tóny jako podkladovou barvu. V případech kdy není toto užití vhodné (některé tištěné dokumenty) je možné použít 
bílé pozadí s černými prvky. V obou případech je Singing Rock žlutá užitá k zvýraznění důležitých prvků. Použití Singing Rock žluté jako podkladové barvy je 
vhodné pouze pro menší plochy (zvýraznění důležitých částí, apod.), protože výrazné pozadí potlačuje vše ostatní. 

PANTONE 1235 C
CMYK = 0, 30, 100, 0
HEX = #FFB81C
RGB = 255, 184, 28

RAL 1028
CMYK = 0, 50, 100, 0
HEX = #FF9B00
RGB = 255, 155, 0



NEVHODNÉ UŽITÍ LOGOTYPU

Vyvaruj se nevhodnému užití loga.

v případě pochybností kontaktuj grafika.

 

NEpožívej logo na výrazném pozadí NEpoužívej logo na výrazném obrázku

NEpřebarvuj logo NEpoužívej časti loga

Samotnou špiku uživej jen vyjímečně

NEměň velikost jednotlivých částí

NEorientuj logo jinak než šipkou vzhůru

NEpouživej logo bez symbolu ®



aa

a

a

a

minimální vzdálenost od dalších prvků

b

b

b

b

b

VYMEZENÍ PROSTORU

Dodržuj minimální prostor, kde musí být zachováno čisté pozadí.

Neumisťuj jiné prvky blíže než je doporučeno níže.

Rámeček používej jen ve vyjímečných případech.

 

minimální rámeček

b = délka kratší strany obdelníku z loga

a = mezera mezi obdelníkem a nápisem



NEměň barevnostNEměň rozložení prvků

Použití pouze části logotypu monochromatická varianta

CLAIM

Slouží pouze jako doplňkvý prvek.

Nikdy by neměl být výraznější než samotné Singing Rock logo.

 

tmavé pozadí

SAFETY FIRST

Užívej ve spojení s pracovním (OOPP) portfoliem

Nikdy neužívat samostatně bez loga SR

 

Použití pouze části logotypu

tmavé pozadí monochromatická varianta

světlé pozadí

LET‘S ROCK

Užívej ve spojení se sportovním (lezeckým) portfoliem

Nikdy neužívat samostatně bez loga SR

 

varianta s odkazem varianta s odkazem

www.singingrock.com
www.singingrock.com

světlé pozadí



Psaní názvů v textu má svá pravidla, dodržuj je.

PSANÉ NÁZVY

Singing Rock

Singing Rock

SINGING ROCK

www.singingrock.cz

Polygon Singing Rock

Polygon Singing Rock

POLYGON Singing Rock

Singing Rock Outlet

Singing Rock Outlet

Singing Rock OUTLET

www.singingrock-outlet.cz

Singing rock - NEPIŠ s malým „r“

Singingrock - NEPIŠ dohromady

SiRo - NEPIŠ zkratky

Polygon - NEPIŠ nekompletní název

Singing Rock Polygon - NEMĚŇ pořadí slov

Singing Rock - Polygon - NEPŘIDÁVEJ symboly

Singingrock Outlet - NESPOJUJ slova

Outlet Singing Rock - MEMĚŇ pořadí slov

www.singingrockoutlet.cz - NEMĚŇ adresu

ZDROJE

Singingrock.cz

www.singingrock.com/logotype

loga a další materiály v širokém spektru formátů

Adobe Creative Cloud

http://adobe.ly/1WFhbm6

knihovna logotypů pro grafické designery

E-mail

grafický designer: lukas.mateja@singingrock.cz

brand manager: jan.zamecnik@singingrock.cz 

Logotyp a další materiály jsou ke stažení na naších stránkách.

Všechny materiály používej s výslovným souhlasem Singing Rocku.


