graafinen ohjeisto

Tunnuksen värit
Kuortaneen tunnukset värit kuvaavat kesäistä raikasta luontoa
ja lämmintä kesäaamun paahdetta.

Taivas

Koivu

C70 M15 Y0 K0

C50 M0 Y100 K0

R39 G170 B225

R141 G198 B63

PMS 306

PMS 360
Vesi

Valkoinen

K 90

PMS Process Blue

Rusko

C0 M6 Y60 K0

C0 M25 Y85 K0

R255 G232 B127

R254 G195 B64

PMS 601

PMS 143
Aurinko
C0 M10 Y95 K0

C85 M50 Y0 K0
R27 G117 B188

Autere

K 100

R255 G222 B23
PMS 115

Tunnuksen väriversiot

Tunnus perusmuotoisena sekä vaalealla että
tummalla pohjalla.

Tunnus vähennetyllä värimäärällä sekä vaalealla että tummalla pohjalla. Tätä versiota
voi käyttää esimerkiksi tuotepainatuksissa.

Tunnus yksivärisenä sekä vaalealla että
tummalla pohjalla. Väri voi olla mikä tahansa
ohjeistossa määritellyistä sävyistä.

Tunnus kuvituselementtinä

Tunnusta kääntämällä ja rajaamalla voidaan
sitä käyttää vaihtelevana kuvituselementtinä

Tunnus tuotteissa

Typografia

Typografiassa käytetään Raleway-fonttiperhettä ja
sen eri leikkauksia. Raleway on Googlen ilmainen
fonttiperhe.
Typografiassa tulee noudattaa viereistä mallitaittoa.
Pistekoko voi vaihdella tarpeen mukaan, mutta tekstin
ja rivivälin pistekoon suhde tulee säilyttää samana.

Raleway heavy
30 /28 pt

Raleway Light
12 / 16 pt

Korvaavana fonttina Ralewaylle voi käyttää Arialin eri
leikkauksia.
Raleway SemiBold
11 / 15 pt

Raleway Bold
All caps 9 / 13 pt

Lorem ipsum
Dolor sit amet

Raleway Regular
9 / 13 pt

Nam natur sit iniatio
ide con repe dus quo
Les alibus cora que volectemo blam, invel ipicilit accumque si
officitio. Ut endunt aut dendaes tincid excerum qui cus rem.
Nam quis anduciis reribus dolorem hit ommolupta eat.
Nam facipsunt aut et, odia sit pos ne volut laborit, in nos et exerum eium ipsuntia
prehenime quis sequo officatum audanditate velectur?
Magnati bearchilicia porist, quis molest, suste omnienit volupta tiumquuntio tenim
quae corpos pa nonse prem et autae.
MAGNATUM AUT RE ANTUM DOLUPTAM QUE
Guam, suntiorit accupta spissim estis quatiat lacere, sinctorpore con ero ditis ad
eaturio officta des pa pedignient qui dolorem volupti bustest, to omniaspel enis nem
elique volupti cus eum sit preperferat apiet entem volorei usciis sum quid quoditi
re rem et ut rehenihita quamus atumqua temolup tasperuntus etur, sequam, sitati
ipid magnimpore que volore, auditatia doluptaerum et pratae conseque nonsequ
ideribus doluptatem esciam autatetur?

Temolup tasperuntus etur, sequam, sitati ipid
magnimpore que volore, auditatia doluptaerum
pratae conseque nonsequ ideribus doluptatem.

Xerum quo quatur? Re lam fuga. Ga. Ut voluptae la volorepelest enia cus ent minti
ut odita dolupta sequiscim sanihilis et harcipicae dolo eum, ut volentenem laut
acerectati nonsernam qui derum il int, conseque pro omnimpel il inimus iur aut dolor
mil is quatibus.

Arial

Raleway

