M A N UA L
D ’ I D E N T I TAT
GRÀFICA

Aquest manual d’identitat gràfica és un recull
d’una sèrie de normes i consells sobre l’ús i
aplicació de la marca losma i els elements que
la composen.
L’ús correcte i consistent de la marca
assegurarà el reforçament de la identificació
amb tots aquells elements que en formen part
i ajudarà a desenvolupar-la de forma correcta
en el futur.
Està dirigit a tot aquella persona responsable
d’aplicar la marca en totes les seves possibles
expressions.
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1.
SIMBOLOGIA

La marca Losma està construida entorn d’un
logotip, un signe gràfic, una familia tipogràfica
i un color corporatiu que s’hauran de respectar
per al seu ús correcte.
Es defineixen doncs una sèrie de normes
genèriques que han de servir per evitar
resultats no desitjats en la seva aplicació.
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1.1
I M AG OT I P
C O R P O R AT I U
El logotip, juntament amb el símbol gràfic
identifiquen la marca en totes les seves
aplicacions.
Aquest està construït a partir de les minúscules
de la familia tipogràfica corporativa, i inclou un
subtítol amb l’activitat comercial de la marca.
El símbol gràfic evoca els perfils dels productes
de l’empresa, i es construeix en negatiu a partir
de les lletres inicials del nom, ‘lo’, a més d’una
diagonal que limita visualment l’espai a la seva
esquerra, formant una L majúscula en el
conjunt de la composició.
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Signe gràfic

Logotip

1.2
À R E A D E S E G U R E TAT
I P RO P O RC I O N S
Àrea de seguretat (2x)

Àrea de seguretat (2x)

Per assegurar una correcta legibilitat i un ús
consistent, s’estableix un àrea que ha d’estar
lliure de qualsevol element compositiu, així
com unes proporcions determinades per als
elements que composen l’imagotip.

1x
2,5x

8x
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1x

17x

1.3
DIMENSIONS

No s’estableix una dimensió màxima per als
elements identificatius, mentre es mantingui la
seva integritat.Si que es defineixen unes
mesures mínimes per assegurar la correcta
llegibilitat del logotip i la correcta visibilitat del
símbol gràfic.
Per pantalla, la mida mínima del logotip no
serà mai inferior a 30 x 96 pixels, i en suport
imprès inferior als 20 x 64 mm.
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Mides
mínimes

30 px
ó
20 mm

96 px ó 64 mm

1.4
COLOR
C O R P O R AT I U
El color corporatiu és el color d’ús principal i
el que identifica més clarament a la marca.

PANTONE

És el color prioritari pel signe gràfic, i el
predominant en totes les expressions
gràfiques de l’identitat corporativa.

C0 M43.7 Y94.1 K0
R255 G164 B0
H38.58 S100 B100
L76 A31 B82
hEX #FFA400

| MANUAL D’IDENTITAT GRÀFICA

1.5
C O M B I N AC I O N S
C RO M ÀT I Q U E S
A més del color corporatiu, es defineixen els
colors d’acompanyament.
Només aquests es faran servir com a colors
secundaris propis de la marca en tot el
grafisme que es desenvolupi.
Es tracta de fet de quatre tons a l’escala de
grisos.
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C0 M0 Y0 K90
R60 G60 B60
hEX #3C3C3C

C0 M0 Y0 K50
R157 G157 B157
hEX #9D9D9D

Gris al 90%

Gris al 50%

C0 M0 Y0 K10
R237 G237 B237
hEX #EDEDED

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
hEX #FFFFFF

Gris al 10%

Blanc

1.6
TIPOGRAFIES
C O R P O R AT I V E S
La tipografia corporativa principal és la familia
Syncopate de l’Astigmatic One Eye Typographic
Institute.
Les miníscules queden reservades per a la
construcció del logotip i el seu subtítol, mentre
que les majúscules són d’ús obligat per a
capçaleres, títols i nombres, ja sigui la seva
versió normal o negreta.
La segona familia tipogràfica és Myriad Pro. Es
recomana el seu ús sempre que sigui possible
per al cos del text i subtítols secundaris en
qualsevol de les seves versions.
Com alternativa a aquesta, s’utilitzarà la família
Hind, lliure de llicència i molt similar o altre font
sans-serif disponible.

Syncopate
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
Syncopate Bold
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
Myriad Pro
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
Myriad Pro Semibold
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
Myriad Pro Bold
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
Myriad Pro Condensed
ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 (,;.:&%€)
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2.
NORMES D’ÚS

Es defineixen una sèrie de pautes genèriques
que han de servir per evitar resultats no
desitjats en l’aplicació de la marca.
La seva correcta aplicació és fonamental per
mantenir l’unitat visual i així evitar transmetre
una imatge d’inconsistència i volatilitat, que
aniria en detriment d’una correcta identificació
i de l’imatge de la pròpia marca .
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2.1
VERSIONS
AC C E P TA D E S
La versió principal del signe gràfic és en el
color corporatiu. En el cas del logotip, el seu
color prioritari és el gris al 90% de negre,
mentre que es podrà reproduïr en blanc si el
context així ho requereix.
En el cas que el context obligui a desestimar la
combinació principal, es recorrerà a la versió
monocolor en gris al 90% de negre o completament en blanc, tant pel logotip com pel
signe gràfic.
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VERSIÓ PRINCIPAL

VERSIÓ PRINCIPAL FONS FOSC

VERSIÓ BLANC I NEGRE

VERSIÓ BLANC I NEGRE NEGATIU

2.2
A P L I C AC I O N S
CORRECTES
En cas que s’hagi d’aplicar la marca sobre un
fons de color no corporatiu, s’utilitzarà
qualsevol de les dues versions en blanc i
negre, depenent del nivell de brillantor del
fons.

COLOR NO CORPORATIU CLAR

COLOR NO CORPORATIU FOSC

FONS FOTOGRÀFIC COLOR CLAR

FONS FOTOGRÀFIC COLOR FOSC

FONS FOTOGRÀFIC GRIS CLAR

FONS FOTOGRÀFIC GRIS FOSC

En el cas d’un fons fotogràfic de tons grisos
es farà servir la versió principal. En cas
contrari, s’usaran les versions en blanc i
negre.
L’objectiu principal de la versió aplicada serà
sempre assegurar una correcta visibilitat i
llegibilitat.
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2.3
A P L I C AC I O N S
INCORRECTES
Tant el logotip com el signe gràfic tenen
unes proporcions, una composició i unes
combinacions cromàtiques que cal respectar.

ús INCORRECTE DEL COLOR

dEFORMACIÓ

DESPROPORCIÓ

úS INCORRECTE DE LA FONT

No es permet en cap cas modificacions que
no estiguin reflectides en aquest manual.
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3.
A P L I C AC I O N S

Es defineix la composició i l’aplicació del logotip
i el signe gràfic per a una sèrie de documents
d’ús comú a l’empresa.
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3.1

Talleres Losma S.L.
Carrer del Mestre Trias 154
08223 Terrassa (Barcelona)
Tels.: 93 736 22 21 / 23
Fax: 93 736 22 24
losma@losma.net
www.losma.net

C O M U N I C AT
A CLIENT
Benvolgut client,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacus tortor, sollicitudin sed
sollicitudin at, blandit ut diam. Phasellus rutrum odio eu tempor imperdiet. Nunc porttitor
ullamcorper nulla, sed hendrerit felis posuere et. Mauris aliquet ullamcorper mollis. Duis
nec sapien sit amet nisi varius porta. Etiam cursus quis augue a hendrerit. Nullam non dui
in magna condimentum semper. Proin eu ligula tempor, iaculis velit mattis, interdum nisl.
Quisque erat tortor, pharetra eget quam nec, pellentesque vestibulum turpis. Ut vehicula
laoreet tellus in faucibus. Nullam non elementum eros, et sodales arcu. Suspendisse sed
tempor ligula, vel eleifend odio. Maecenas ex justo, ornare ac sodales et, semper a lacus.
Fusce vitae posuere turpis. Duis condimentum blandit ex, non gravida nulla hendrerit
eget. Maecenas lobortis ex eu condimentum aliquet. Integer purus orci, porttitor sit amet
augue ac, dignissim fermentum mauris. Fusce eleifend purus eget turpis dictum
imperdiet.
Integer sed ligula nisi. Nullam quis egestas nunc. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam aliquet, sem a feugiat mollis,
metus ante placerat quam, non lacinia quam tellus porta diam. Phasellus dictum sed
quam id tempor. Nullam placerat arcu sed vehicula suscipit. Pellentesque eu sodales
nulla.

Atentament,
Nom Cognom Cognom.
Càrrec.

| MANUAL D’IDENTITAT GRÀFICA

3.2

Talleres Losma S.L.
Carrer del Mestre Trias 154

COMUNICAT
INTERN
08223 Terrassa (Barcelona)

C O M U N I C AT
INTERN

Tels.: 93 736 22 21 / 23
Fax: 93 736 22 24
losma@losma.net
www.losma.net

Benvolgut client,
empleat,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam lacus tortor, sollicitudin sed
sollicitudin at, blandit ut diam. Phasellus rutrum odio eu tempor imperdiet. Nunc porttitor
ullamcorper nulla, sed hendrerit felis posuere et. Mauris aliquet ullamcorper mollis. Duis
nec sapien sit amet nisi varius porta. Etiam cursus quis augue a hendrerit. Nullam non dui
in magna condimentum semper. Proin eu ligula tempor, iaculis velit mattis, interdum nisl.
Quisque erat tortor, pharetra eget quam nec, pellentesque vestibulum turpis. Ut vehicula
laoreet tellus in faucibus. Nullam non elementum eros, et sodales arcu. Suspendisse sed
tempor ligula, vel eleifend odio. Maecenas ex justo, ornare ac sodales et, semper a lacus.
Fusce vitae posuere turpis. Duis condimentum blandit ex, non gravida nulla hendrerit
eget. Maecenas lobortis ex eu condimentum aliquet. Integer purus orci, porttitor sit amet
augue ac, dignissim fermentum mauris. Fusce eleifend purus eget turpis dictum
imperdiet.
Integer sed ligula nisi. Nullam quis egestas nunc. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam aliquet, sem a feugiat mollis,
metus ante placerat quam, non lacinia quam tellus porta diam. Phasellus dictum sed
quam id tempor. Nullam placerat arcu sed vehicula suscipit. Pellentesque eu sodales
nulla.

Atentament,
Nom Cognom Cognom.
Càrrec.
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3.3
TA RG E TA
D E V I S I TA

Nom Cognom Cognom
Càrrec

Talleres Losma S.L.
Carrer del Mestre Trias 154
08223 Terrassa (Barcelona)
Tels.: 93 736 22 21 / 23
Fax: 93 736 22 24
losma@losma.net
www.losma.net
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3.4
SOBRES
D E C A R TA

| MANUAL D’IDENTITAT GRÀFICA

Talleres Losma S.L.
Carrer del Mestre Trias 154
08223 Terrassa
(Barcelona)

Tels.: 93 736 22 21 / 23
Fax: 93 736 22 24
losma@losma.net
www.losma.net
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