
Grafisk profil för webb och tryck



En genomgående Grafisk Profil 
Varumärket är de tankar, känslor och associationer som 
dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller 
kommer i kontakt med företaget.

Det finns stora möjligheter att påverka upplevelsen genom 
att själv skapa en bild av hur vi vill att företaget ska 
uppfattas.



Logotypen är varumärkets 
symbol
Logotypen, även kallad logga eller logo, är den enskilt 
viktigaste identitetsbäraren i vår grafiska profil. Den ska 
alltid finnas med när Håbeco är avsändare. Här finns 
information om vilka olika versioner som finns och hur du 
får använda dessa.

Ljus bakgrund Mörk bakgrund

Lämna alltid en frizon
Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen är 
minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom 
frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel 
texter, logotyper eller andra grafiska element. Samma 
minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där 
logotypen ska placeras. 



Rätt färger förmedlar rätt 
känslor 
RÖD
Den röda färgen är sammanhållande i all kommunikation, 
den bidrar till att Håbeco uppfattas som ett varmt och 
något kaxigt bolag. Röd har längst våglängd av alla färger 
och eftersom den har ett start signalvärde så används den 
ofta för att dra uppmärksamhet till sig.

SVART
Svart signalerar elegans styrka, formalitet och makt, svarta 
toner passar för att framföra allvarligare budskap som ska 
engagera.

GRÅ
Grå används för att skapa en känsla av lugn och ro.

VIT
Vitt fungerar utmärkt som en bakgrund, komplement- eller 
accentfärg och kan bidra med en luftig känsla.
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God typografi lyfter budskapet
En stor del av igenkänningen kommer från textens grafiska 
form och uttryck.

Brödtext 
Typsnitt: Helvetica neue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean fermentum quam sed nisi 
ullamcorper, ut tristique velit posuere. 

Donec et ex a diam consectetur pulvinar quis eu 
ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Ut vulputate eu ligula in pharetra. Mauris eget 
tellus cursus orci feugiat accumsan in.

Citat 
Typsnitt: Hoefler

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Titel 
Typsnitt: Impact

LOREM IPSUM DOLOR



En devis som sammanfattar
Devisen används för att beskriva Håbecos verksamhet, att 
vi erbjuder mer än bara kassaskåp. Den kan användas i 
annonser, broschyrer och på hemsidan.

Den måste alltid kompletteras av logotypen. Den ska inte 
användas i alla sammanhang utan bara när den förstärker 
och förtydligar.

Svenska
Säkerhetslösningar inom brand- och inbrottsskydd

Engelska
Technology in burglary and fire protection
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