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LOGO FONT 
/ TYPOGRAFIA LOGO
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LOGO ARCHITECTURE 
/ ARCHITRKTURA LOGO



THE VACU3D LOGO
Logo marki występuje w dwóch wersjach, które 
można stosować zamiennie. Preferowanevjest 
umieszczanie logo na białym tle, zgodnie 
z prezentowaną kolorystyką. 

LOGO MARKI VACU3D
Brand logo exists in two equivalent versions that can 
be used interchangeably. Preferable logo should be 
placed on  white background in accordance with 
presented colors.
 
      



POLE OCHRONNE
Określone pole ochronne znaku definiuje 
minimalną wolną przestrzeń wokół niego. 
W obrębie obszaru pola ochronnego nie może 
znaleźć się żaden obiekt (np. tekst lub zdjęcie).

Pole ochronne zostało określone długością r2 i r1.

LOGO SAFE AREA
Designated safe area defines minimal free space 
around the logo. Within the safe area 
no other visual element (ex. text or photo) 
could be placed. 

Logo safe area was designateg by the r2 and r1 
lenght.
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KOLOR NADRZEDNY
Jedyny możliwy do użycia kolor, w którym wystę-
puje logo marki. 

THE MAIN COLOR
The only color that can be used in the brand logo. 

CMYK: 100/94/0/23
RGB: 37/39/114
PANTONE P 100-8 C

CMYK: 0/0/0/0
RGB: #FFFFFF
PANTONE 000C



KOLORY PODSTAWOWE
Baza w identyfikacji wizualnej marki stosowana 
jako wyróżnik kolorystyczny marki.

BASIC COLORS
This is the base of the brand’s visual identification                
used for defying the brand.
     

 
KOLORY DOPEŁNIAJACE
Barwy, które mogą zostac wykorzystane w mate-
riałach wizualnych marki jako wsparcie kolorów 
podstaowych (np. jako tło).

COMPLEMENTARY COLORS
Colors that can be used in visual materials to 
support basic colors.

CMYK: 100/94/0/23
RGB: 37/39/114
PANTONE P 100-8 C

CMYK: 0/0/0/50
RGB: 127/127/127
 PANTONE  447C

CMYK: 0/0/0/30
RGB: 180/180/180
 PANTONE 400C

CMYK: 0/0/0/10
RGB: 230/230/230
 PANTONE 663C

CMYK: 55/13/31/0
RGB: 127/181/181
PANTONE P 121-12 U

 

CMYK: 45/90/21/7
RGB: 149/51/114
PANTONE P 84-7 C



NIEDOPUSZCZALNE UŻYCIE LOGO 

/ UNACCEPTABLE USE OF LOGO 


