KSIĘGA HERBU
WISŁY KRAKÓW

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zawiera opis konstrukcji
herbu Wisły Kraków oraz zbiór zasad
określających jego poprawne stosowanie.
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HERB WISŁY KRAKÓW

Herb Wisły Kraków jest głównym elementem
identyfikacji marki. Jakiekolwiek jego
modyfikacje są zabronione. Zawsze należy
stosować macierzysty wzór znaku, pobierany
wyłącznie z odpowiednich źródeł.
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korona

tarcza z białą gwiazdą
pierścień

27a

a

HERB WISŁY KRAKÓW
konstrukcja i proporcje

35a

Herb Wisły Kraków zawiera tarczę z białą
gwiazdą, pierścień z napisem „Wisła Kraków
Spółka Akcyjna” oraz koronę.
Elementy te stanowią nierozerwalną całość
i nie występują osobno. Proporcje wszystkich
elementów zostały dobrane tak, aby tworzyły
harmonijną całość.

Herb składa się z jednakowych
równobocznych modułów a: 27 w pionie
i 35 w poziomie.
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¼b

¼b

HERB WISŁY KRAKÓW
pole ochronne /
pole minimalne

b

¼b

Rys. 1

Rys. 2

Pole ochronne
Pole ochronne (rys. 1) określa minimalną
odległość znaku od innych elementów
typograficznych, takich jak tekst, zdjęcia itp.
Należy je stosować w przypadku określania
pozycji herbu wobec innych symboli
graficznych.

Pole minimalne
Pole minimalne (rys. 2) definiuje najmniejszą,
zamkniętą powierzchnię wokół znaku,
na której może on zostać zastosowany.
Znak nie może zbliżać się do krawędzi
płaszczyzny, na której jest umieszczony
na odległość mniejszą niż określa to pole
minimalne.

Pole ochronne gwarantuje właściwą
ekspozycję herbu w środowisku obcym.
W środowisku internetowym, podstawowym
polem ochronnym jest pole minimalne.

5

Herb Wisły Kraków występuje w następujących
wersjach kolorystycznych:
Wersja podstawowa
• pełnokolorowa - CMYK (Rys. 1)
Wersja uzupełniająca
• wersja biała w kontrze (rys. 2)
• wersja złota w kontrze (rys. 3)

Rys. 1

HERB WISŁY KRAKÓW
wersje kolorystyczne

Rys. 2

Rys. 3
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Wersja podstawowa:
Poszczególne wersje kolorystyczne stosujemy
w następujących przypadkach:
• wersja podstawowa (rys. 1)
• we wszystkich materiałach o charakterze
marketingowym, z wyjątkiem materiałów,
w przypadku których technologia
produkcji uniemożliwia druk znaku
w wersji podstawowej
• w Internecie i mediach elektronicznych
(np. wygaszacz ekranu, interfejsy
systemów)
• w materiałach firmowych: papier firmowy,
wizytówka, prezentacja PPT, materiały
prasowe (komunikat, zaproszenie), nadruk
na płytę CD, notatnik, teczka firmowa
• na upominkach i gadżetach
Wersja uzupełniająca:
• wersja uzupełniająca biała w kontrze (rys. 2)
• w szczególnych przypadkach, jeśli
technologia uniemożliwia druk znaku
w wersji podstawowej
• na upominkach i gadżetach

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

• wersja uzupełniająca złota w kontrze (rys. 3)
• we wszystkich materiałach o charakterze
prestiżowym, w szczególności
dotyczących działu Hospitality

HERB WISŁY KRAKÓW
wersje kolorystyczne
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C:0
C:0
C:100
C:0
C:0
C:0

M:25
M:10
M:70
M:0
M:100
M:0

Y:100
Y:100
Y:0
Y:0
Y:100
Y:0

Rys. 1

HERB WISŁY KRAKÓW
kolorystyka

K:0
K:0
K:0
K:100
K:0
K:0

C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

PANTONE 130 C
PANTONE 109 C
PANTONE 2728 C
PANTONE PROCESS BLACK C
PANTONE 485 C
WHITE

Rys.2

Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem
kształtującym tożsamość i sposób
postrzegania marki. Kolory znaku oraz
elementów systemu identyfikacji powinny
być jak najbardziej zbliżone do kolorów
określonych w systemie CMYK, niezależnie
od techniki reprodukcji.

A

PANTONE 871 C

Rys.3

Powyżej przedstawiono parametry CMYK
(rys. 1) oraz PANTONE (rys. 2, 3)
poszczególnych elementów herbu.
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Rys. 1

Rys. 2

HERB WISŁY KRAKÓW
tło

Herb Wisły Kraków w wersji podstawowej
powinien być umieszczany wyłącznie na tle
nie zakłócającym czytelności znaku. Zalecane
jest stosowanie białego, czerwonego,
lub niebieskiego koloru tła (rys. 1).

Tło, na ktorym może wystąpić znak w kontrze,
po zamianie na skalę szarości musi zawierać
się w przedziale od 60% do 100% nasycenia
(rys 2).
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media drukowane

media cyfrowe
wersja uzupełniająca
w kontrze

wersja podstawowa:

wersja podstawowa:

• druk offsetowy
• druk cyfrowy

• tłoczenie

• sitodruk

• internet
• telewizja
• prezentacje PPT

wys. 10 mm

wys. 16 mm

wys. 16 mm

wys. 80 pikseli

wersja podstawowa:

Rys. 1

HERB WISŁY KRAKÓW
minimalne wielkości

Herb może być reprodukowany przy
wykorzystaniu wszystkich dostępnych
technologii, takich jak druk, tłoczenie,
grawerowanie.
Wielkość herbu musi być odpowiednio
dobrana do techniki reprodukcji w taki sposób,
aby zagwarantować jego czytelność.

Rys. 2

Zestawienie zawiera minimalne wielkości
znaku dla najpopularnieszych technik
reprodukcji.

Rys. 1. przedstawia techniki mediów
drukowanych i adekwatne do nich minimalne
wysokości znaku.

W przypadku technologii niezawartej w
zestawieniu należy dobrać wielkość znaku,
wykonując testy poprzedzające reprodukcję.

Rys. 2. przedstawia minimalną wielkość znaku
we wszystkich mediach cyfrowych. Zestawienie
zawiera minimalne wysokości znaku dla
najpopularnieszych technik reprodukcji.
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Rys. 1 Wysokości herbu używane w akcydensach

30 mm
• wizytówki
• identyfikatory
• okładki CD, itp.

HERB WISŁY KRAKÓW
wielkości znaku

40 mm
• papier firmowy
• dokumenty

Rekomendowane wielkości herbu
w akcydensach
W zależności od formatu nośnika, na jakim
występuje herb, używane są trzy jego
wysokości: 30 mm, 40 mm, 70 mm (rys. 1).

70 mm
• teczki
• okładki
• segregatory, itp.

W przypadku materiałów niestandardowych
należy użyć znaku o wielkości, która jest
przypisana do najbliższego formatu.
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HERB WISŁY KRAKÓW
praktyki zakazane

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5
Rys. 6

Deformacja herbu
Nieprawidłowe kolory
Nieprawidłowe tło
Nieprawidłowe tło
Nieprawidłowy kolor
Niekompletny herb
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WISŁA KRAKÓW SA
ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków
tel.: +48 12 630 76 00, fax: +48 12 630 76 91
www.wisla.krakow.pl

