Murning- och Putsentreprenörerna, SPEF, är
den rikstäckande bransch-organisationen för
murat och putsat byggande i Sverige. Här är en
sammanfattning av de grafiska regler som gäller
vid produktion av material till SPEF.
De grafiska reglerna är ett viktigt element i
arbetet med att bygga ett starkt varumärke och
avsteg får endast göras i samråd med SPEF.
Med vänlig hälsning
SPEF

SPEF
grafiska regler

Logotype

Logotypen i färg ska i
första hand användas.
SPEFs logotype levereras av bengt@proservicesweden.se

Logotypen i sv/v
används när endast
svar t finns att tillgå,
t ex dagspressannons.
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Två- /trefärgstryck (PMS) för screentryck
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För skärmvisning (RGB) tex powerpoint
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För HTML (Hexadecimal) för web
Brun

Gul

Grå

#A45A2A

#FDD26E

#7b7c7e

En procentsats av färgerna kan användas som dekorelement
och för tydliga läsbarheten när text ligger t ex i en bild
(se exempel på sidan till höger).

Typsnitt
Gill Sans Std Light
abcdefghijklmnopqr stuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Gill Sans Std Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstu
vxyzåäö

Gill Sans Std Regular
abcdefghijklmnopqr stuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Hur används typsnitten?
Rubriktext : Gill Sans Std Regular

Tectin platur asinciaes
tus nonseque soluptatur.
Brödtext: Gill Sans Std Light

Seditis et haruptatem. Nequodi taquiaspita eossinum sandam alit, custi dit occus, omnis et faci dit dolorer ibusdae
doluptation nulpa alis eum.
Mellanrubrik: Gill Sans Std Bold

Seditis et haruptatem.
Nequodi taquiaspita eossinum sandam alit, custi dit occus,
omnis et faci dit dolorer ibusdae doluptation nulpa alis
eum eatem que alic torio.
”Ingång” i brödtext (istället för mellanrubrik): Gill Sans Std Bold

Tectin platur asinciaes imusdantus nonseque soluptatur atissi sinusap erionsed modis exerestiam sequam quo
ea quodisserum endaepe.

Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstu
vxyzåäö

Exempel

Exeratem lisimillore qui ipiet
• Ugit iur sumet eumquod istemqu
odipit ut la volorum
• Dolorem est enis anti nus et om
nihites nusa del ipsum id
• Exeratem lisimillore qui ipiet volores
dita venisit
• Ut faceptassus ipitiat emporrovita
sunt recaerum nonseque
• Doluptibus antur, ipicil eribusandel
max imporrum sitio omnimpor

www.spef.org
Skylt

Annons

Banner

Cidipiendae natia
placeped quo
Vepa

•
•
•
•

CItaque voluptatur
Dolupta turiati
Que nonest que
Volenim ipsa as maio
de nis volest, cum

Certifiering
Certifieringssymbolen levereras av
bengt@proservicesweden.se.
Text och symbol är en enhet och texten skall
alltid finnas med.
OBS! Denna symbol får bara användas av de
företag som har godkänts av SPEF.

Text om SPEF
Här är en sammanfattande text som kan
användas när SPEF behöver förklaras.

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande
branschorganisationen för murat och
putsat byggande i Sverige.
Föreningen grundades 1966 och har
närmare femtio medlemsföretag över
hela landet.
Gemensamt för medlemsföretagen
är att de till väsentlig del utför
puts- och murningsarbeten.

Vid behov av logotype m m:
ProSer vice Reklambyrå AB
Bengt Friberg
Telefon: 040 - 37 08 00
E-post: bengt@proser vicesweden.se
Creativo
Karina Brunfors
Telefon: 0708 - 99 33 75
E-post: karina@creativomedia.se
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