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wersja podstawowa

Logo marki Miasto Szkła Krosno jest zbudowane 
z trzech elementów: sygnetu przedstawaiającego 
konika polnego zbudowanego na obrysie piłki do 
koszykówki, nazwy klubu oraz obwiedni zamyka-
jącej całą kompozycję w herb. 

LOGO



1 . 2

W celu unifikacji znaku, logo Miasto Szkła Kros-
no występuje w dwóch wariantach. Logo z grafi-
towym tłem oraz zieloną typografią i piłką należy 
stosować na jasnych tłach. Przy wyborze tła 
należy kierować się czytelnością znaku na danym 
nośniku.

wersja na jasnym tle

LOGO
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wersja na ciemnym tle

LOGO

W celu unifikacji znaku logo Miasto Szkła Krosno 
występuje w dwóch wariantach. Logo z zielonym 
tłem oraz grafitową typografią i piłką należy sto-
sować na jasnych tłach. Przy wyborze tła należy 
kierować się czytelnością znaku na danym nośni-
ku.
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wersja achromatyczna

LOGO

Znak achromatyczny należy stosować na po-
wierzchniach, gdzie może być utrudniona czy-
telność obu wariantów kolorystycznych. Na mer-
chendasingu oraz wszystkich nośnikach, które są 
zróżnicowane kolorystycznie i logo może nieko-
rzystnie wyglądać w otoczeniu znaków innych 
partnerów.

Wariant achromatyczny może występować w ko-
lorze złotym, grafitowym oraz zielonym.
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sygnet na jasnym tle

LOGO

Sygnet należy stosować na nośnikach, gdzie nie 
ma miejsca na pełną wersję logotypu (stroje za-
wodników, torby, autobus, merchendasing), ale 
występuje też nazwa klubu. Wersja z zieloną piłką 
i grafitowym konikiem polnym jest przeznaczona 
do aplikacji z jasnym tłem (np. front koszulki do-
mowej). 
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sygnet na ciemnym tle

LOGO

Sygnet należy stosować na nośnikach, gdzie nie 
ma miejsca na pełną wersję logotypu (stroje za-
wodników, torby, autobus, merchendasing), ale 
występuje też nazwa klubu. Wersja z grafitową 
piłką i zielonym konikiem polnym jest przeznac-
zona do aplikacji z ciemnym tłem (np. front ko-
szulki wyjazdowej). 
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sygnet achromatyczny

LOGO

Sygnet należy stosować na nośnikach, gdzie nie 
ma miejsca na pełną wersję logotypu (stroje za-
wodników, torby, autobus, merchendasing), ale 
występuje też nazwa klubu. Wersja achromaty-
czna jest przeznaczona do aplikacji na niejednoli-
tych tlach, lub w miejscach, które mają inny kolor 
niż biały/grafitowy (np. front zielonej koszulki tre-
ningowej). 

Wariant achromatyczny może występować w kol-
orze złotym, grafitowym oraz zielonym.
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logotyp

LOGO

Logotyp marki Miasto Szkła Krosno należy stoso-
wać w sytuacjach, kiedy jest mało miejsca na cały 
znak (wąskie, poziome aplikacje), lub występuje 
już sygnet, ale nie ma nazwy klubu.

Wariant achromatyczny może występować w kol-
orze złotym, grafitowym oraz zielonym.
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obszar ochronny: logo

LOGO

Obszar ochronny logo (przerywana linia) określa 
powierzchnię wokół znaku, w obrębie której nie 
można umieszczać pól tekstowych, grafik ani lo-
gotypów innych marek.

Dla każdej wersji logo marki Miasto Szkła Krosno 
określone jest takie samo pole ochronne, które 
jest wyznaczane poprzez dodanie do krawędzi 
znaku kwadratów o wartości 1/4x, gdzie x jest 
szerokością znaku.
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obszar ochronny: sygnet

LOGO

Obszar ochronny sygnetu (przerywana linia) 
określa powierzchnię wokół znaku, w obrębie któ-
rej nie można umieszczać pól tekstowych, grafik 
ani logotypów innych marek.

Dla każdej wersji sygnetu marki Miasto Szkła Kro-
sno określone jest takie samo pole ochronne, któ-
re jest wyznaczane poprzez dodanie do krawędzi 
znaku kwadratów o wartości 1/4x, gdzie x jest 
szerokością znaku.
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obszar ochronny: logotyp

LOGO

Obszar ochronny logotypu (przerywana linia) 
określa powierzchnię wokół znaku, w obrębie któ-
rej nie można umieszczać pól tekstowych, grafik 
ani logotypów innych marek.

Dla każdej wersji logotyou  marki Miasto Szkła 
Krosno określone jest takie samo pole ochronne, 
które jest wyznaczane poprzez dodanie do kra-
wędzi znaku kwadratów o wartości 1/4x, gdzie x 
jest szerokością znaku.
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RGB + CMYK

KOLORYSTYKA

Na podstawową paletę kolorów marki Miasto Szkła 
Krosno składają się trzy kolory: złoty, zielony oraz gra-
fitowy. Barwy będą używane na nośnikach elektronicz-
nych, więc kolory są zdefiniowane w systemie sRGB. 
Do aplikacji drukowanych ,zdeniowano paletę CMYK 
oraz Pantone. Wzorniki Pantone dla druku na teksty-
liach są odmienne od tych dla materiałów drukowa-
nych na papierze i plastikowych nośnikach.

#:    #: 5a7433#: bb9757

RGB: 187 | 151 | 87 RGB: 90 | 116 | 51 RGB: 31 | 33 | 33 
CMYK: 24 | 36 | 70 | 12 CMYK: 67 | 35 | 93 | 22 CMYK: 76 | 64 | 60 | 78
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druk na papierze

KOLORYSTYKA

Wartości kolorów z wzornika Pantone dla mate-
riałów drukowanych.

PANTONE®PANTONE®PANTONE®

P 179-15 CP 153-14 CP 16-13 C
K:95C:57 Y:81 K:48M:22 Y:61 K:36
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druk na tekstyliach

KOLORYSTYKA

Wartości kolorów z wzornika Pantone dla druku na 
tekstyliach.

PANTONE®PANTONE®PANTONE®

HEXACHROME BLACK C7497 C465 C
C:44 M:31 Y:35 K:80C:40 M:29 Y:70 K:26C:21 Y:32 K:58





druk na papierze

Geomanist Black

Geomanist Regular

4th and Inches

TYPOGRAFIA

W partiach tekstu, które chcemy wyróżnić, uży-
wamy kroju pisma: Geomanist Black. W tekstach 
ciągłych oraz na papierze firmowym, w celu 
zwiększenia czytelności bloków tekstu, używamy 
kroju pisma: Geomanist Regular. Do numeracji na 
koszulkach dedykowany jest krój 4th and Inches.  
 
 

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghi jk l łmnńoópqrsśtuwyzźż
1234567890!@#$%^&*()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghi jklłmnńoópqrsśtuwyzźż
1 2 3456 789 0!@# $%^& *()

3 . 1



AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghi jklłmnńoópqrsśtuwyzźż
1 2345 6789 0!@ #$%^ &* ( )


