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Grafisk profil
Den grafiska profilen är som ett regelverk
över hur all Thomitas informationsmaterial
ska se ut för att ge ett enhetligt intryck.
Logotyp och symbol
Den grafiska profilen visar hur logotyp och symbol
ser ut, hur de är uppbyggda och hur de används.
Typografi
Den talar om vilka typsnitt som används, och i vilket sammanhang.
Färger
Här beskrivs också vilka färger som ingår, och hur
man kan variera dem.

Finformation.

Exempel
Tillsist visas exempel på informationsmaterial
som följer den grafiska profilen.
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Logotyp

Logotypen består av två typsnitt – Redressed samt
MoolBoran (läs mer under ”TYPOGRAFI”).
”thomitas” skrivs med enbart gemener, alltså ingen
versal som förstabokstav. ”Glaskonsthantverk i tiffanyteknik” skrivs i gemena bokstäver, men inleds med
en versal. Färgerna ska anpassas (se ”FÄRGER”).
Logotypen placeras med fördel på en vit bakgrund,
alternativt på en vit platta utan ramlinje.
Vid tryck används filen
Thomitas logo-textkonturer.EPS
På webben används filen
Thomitas logo-webb.PNG

Symbol

Symbolen består av typsnittet Redressed (läs mer
under ”Typografi”).
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Symbolen placeras med fördel på en vit bakgrund, alternativt på en vit platta med väl rundade hörn.

Finformation.

”th” skrivs med enbart gemener i samma storlek. De
två bokstäverna placeras intill varandra. Färgerna ska
anpassas (se ”FÄRGER”).
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Typografi
Redressed

Detta typsnittet förekommer i loggan med texten ”thomitas”. Typsnittet är gratis och fritt att användas och kan
laddas ner här: https://www.fontsquirrel.com/fonts/redressed.

thomitas

MoolBoran

Detta typsnittet förekommer i loggan med texten
”Glaskonsthantverk i tiffanyteknik”. Typsnittet är gratis och
fritt att användas och kan laddas ner här: http://fontzone.
net/font-details/moolboran. Typsnittet används även i rubriker,
som till exempel i det här dokumentet.
ABeeZee
Det här typsnittet används i brödtext, både på webbsidan och i trycksaker. ABeeZee ingår i Googles webfont och
är gratis och fritt att användas. Det kan laddas ner från:

Glaskonsthantverk i tiffanyteknik

Rubrik
Brödtext

http://www.1001fonts.com/abeezee-font.html.

Aldrich
Detta typsnittet används enbart i länkarna på webbsidan.
Det skrivs med fördel i VERSALER. Även Aldrich är gratis
och kan laddas ner här: http://www.1001freefonts.com/aldrich.

LÄNKTEXT
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font.
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Färger
Thomitas har i huvudsak två färger som återkommer genomgående, till exempel i loggan,
på hemsidan och i tryckmaterial. Utöver dessa två färger så tillkommer vitt och svart. Den
svarta färgen kan med fördel användas i lägre opacitet och få en grå ton som till exempel
den här texten som skrivs i 80 % svart ton. Även huvudfärgerna får lov att användas i olika
opacitet, se exempel nedan.

CMYK: 73, 47, 36, 22
RGB: 74, 103, 122
HEX-kod: #4a677a

CMYK: 36, 100, 60, 60
RGB: 93, 15, 35
HEX-kod: #5d0f23

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX-kod: #000000
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Visitkort

THOMAS EDLUND

Glaskonstnär i tiffanyteknik
Telefon: 0706-75 82 00
E-post: info@thomitas.se

www.thomitas.se

Flyer A6

Vackra och unika konstverk i glas och metall

Finformation.

har ägnat sig åt glaskonsthantverk i tiffany-
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thomitas – Glaskonsthantverk i tiffanyteknik
Thomas Edlund, som ligger bakom Thomitas,
teknik i 30 år. Hans alster är unika och finns
oftast endast i ett enda unikt exemplar. Han
skapar allt från ljuslyktor och lampor, till
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Titta in på thomitas.se

Finformation.

fönsterdekorationer och skulpturer.

