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Spis treści



Znak podstawowy

1



Budowa logo 
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Aby opisać konstrukcję znaku, posłużono się wielkością "A",
A = wysokość elementu znaku.
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Pole ochronne
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Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku -
jest to odległość znaku od krawędzi pola, na którym umieszczony
jest znak. Pole ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami
jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny.
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W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wielkością "A",
A = wysokość elementu znaku.



Przykłady zachowania pola ochronnego
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Krawędzie pola ochronnego to minimalne marginesy, które należy 
zachować umieszczając logo w projektach.

Prawidłowe zachowanie pola ochronnego Nieprawidłowe zachowanie pola ochronnego

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam sed 
orci eu velit condimentum placerat ac 
ut quam. Nullam cursus iaculis 
tincidunt. Praesent pretium massa vel 
mauris feugiat, bibendum interdum 
erat facilisis. Aliquam eget dolor 
sapien. Pellentesque elementum 
congue scelerisque. Suspendisse nec 
lacus fermentum lorem eleifend 
venenatis. Morbi ac viverra lorem. Sed 
erat neque, luctus in feugiat at, ultrices 
vel ante. Pellentesque maximus enim 
eros, id auctor neque pulvinar a. Morbi 
condimentum blandit est.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam sed 
orci eu velit condimentum placerat ac 
ut quam. Nullam cursus iaculis 
tincidunt. Praesent pretium massa vel 
mauris feugiat, bibendum interdum 
erat facilisis. Aliquam eget dolor 
sapien. Pellentesque elementum 
congue scelerisque. Suspendisse nec 
lacus fermentum lorem eleifend 
venenatis. Morbi ac viverra lorem. Sed 
erat neque, luctus in feugiat at, ultrices 
vel ante. Pellentesque maximus enim 
eros, id auctor neque pulvinar a. Morbi 
condimentum blandit est.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam sed 
orci eu velit condimentum placerat ac 
ut quam. Nullam cursus iaculis 
tincidunt. Praesent pretium massa vel 
mauris feugiat, bibendum interdum 
erat facilisis. Aliquam eget dolor 
sapien. Pellentesque elementum 
congue scelerisque. Suspendisse nec 
lacus fermentum lorem eleifend 
venenatis. Morbi ac viverra lorem. Sed 
erat neque, luctus in feugiat at, ultrices 
vel ante. Pellentesque maximus enim 
eros, id auctor neque pulvinar a. Morbi 
condimentum blandit est.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Etiam sed 
orci eu velit condimentum placerat ac 
ut quam. Nullam cursus iaculis 
tincidunt. Praesent pretium massa vel 
mauris feugiat, bibendum interdum 
erat facilisis. Aliquam eget dolor 
sapien. Pellentesque elementum 
congue scelerisque. Suspendisse nec 
lacus fermentum lorem eleifend 
venenatis. Morbi ac viverra lorem. Sed 
erat neque, luctus in feugiat at, ultrices 
vel ante. Pellentesque maximus enim 
eros, id auctor neque pulvinar a. Morbi 
condimentum blandit est.



Rozmiar logo
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wys.20mm wys.30mm wys.40mm wys.50mm 

wys.80mm wys.70mm wys.60mm 

Minimalna wysokość logo to 20mm. Skalowanie powinno odbywać 
się proporcjonalnie. 



Logo w wersji kolorowej
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Logo w pełnych kolorach. Przestrzeganie określonej kolorystyki pozwoli 
zachować spójność identyfikacji. Wersja podstawowa - znak na kolorowym 
tle.

Zastosowanie w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, materiałach 
POS,  zewnętrznej, jaki i wewnętrznej identyfikacji.

Pantone 7457 U
C: 20   M: 0   Y: 0   K: 0
R: 199   G: 234   B: 251
Kolor HEX:  #c7eafb

Pantone 7683 C
C: 72   M: 50   Y: 6   K: 5
R: 81   G: 115   B: 170
Kolor HEX:  #5173aa



Logo w wersji jednokolorowej
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Logo w wersji uproszczonej - znak w jednym kolorze.

Zastosowanie w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, materiałach 
POS,  zewnętrznej, jaki i wewnętrznej identyfikacji.



Zastosowania tła pod logo
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Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania
i odtwarzania znaku. Wszelkie odbieganie od ustalonych reguł oraz samodzielne 
modyfikacje wpływają negatywnie na całościowy obraz wizualny identyfikacji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą M-Tech.

Przykłady błędnego użycia tła pod logoPrzykłady prawidłoweg użycia tła pod logo



Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo
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Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania
i odtwarzania znaku. Wszelkie odbieganie od ustalonych reguł oraz samodzielne 
modyfikacje (nieprawidłowe przekształcanie, zmienianie kolorów znaku, zmiany 
typografi, itp.) wpływają negatywnie na całościowy obraz wizualny identyfikacji. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą M-Tech.

Prawidłowa forma logo

Nieprawidłowe formy logo

TECH



Sygnet
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W niektórych przypadkach firma M-Tech wyraża zgodę na używanie 
samodzielnego sygnetu. 

Wszystkie projekty wykorzystujące jedynie sygnet muszą zostać 
zaakceptowane przez firmę M-Tech.
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M-Tech S.C. 
ul. Portowa 8b 44-100 Gliwice, Poland www.m-tech.pl

info@m-tech.pl+48 32 284 10 10
+48 32 757 11 99


