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01.
LOGOTYPEN

Logotypen består av ordbilden 

med vårt namn placerad under vår 

symbol. Logotypen får inte ritas 

om eller förvrängas. 

Använd alltid de färdiga logotyp–

original som finns framtagna.

Logotypen får inte användas i 

löpande text.



02.
VARIANTER

För att logotypen ska kunna an- 

vändas i så många sammanhang 

som möjligt, finns den i fyra olika 

utföranden.

1. Positiv - färg
Vår primära logotyp som används i 

majoriteten av fallen.

2. Positiv - svart
I vissa fall går det enbart att använ-

da en svart logotyp mot vit bak-

grund; exempelvis i en fax.

3. Negativ - vit
Denna variant av logotypen an-

vänds mot en färgad bakgrund eller 

på en lugn del av ett fotografi.

4. Positiv - färg - med tagline
Vår primära logotyp finns även med 

vår tagline ”Vi bygger stolthet”.

PRIMÄR LOGOTYP - POSITIV - FÄRG

Logotyp-fil för tryck/utskift: 

tlbygg_logo_positiv_farg_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning: 

tlbygg_logo_positiv_farg_rgb.png

PRIMÄR LOGOTYP  - POSITIV -  SVART

Logotyp-fil för tryck/utskift: 

tlbygg_logo_positiv_svart_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning: 

tlbygg_logo_positiv_svart_rgb.png

PRIMÄR LOGOTYP - NEGATIV - VIT

Logotyp-fil för tryck/utskift: 

tlbygg_logo_negativ_vit.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning: 

tlbygg_logo_negativ_vit_rgb.png

PRIMÄR LOGOTYP  - POSITIV - FÄRG

Logotyp-fil för tryck/utskift: 

tlbygg_logo_tagline_positiv_farg_cmyk.eps

Logotyp-fil för webb/skärmvisning: 

tlbygg_logo_tagline_positiv_farg_rgb.png



03. 
FRIZON & 
STORLEK

För att vår logotyp ska synas tydligt 

behöver den ha en fri yta runt om-

kring.  Denna yta kallas frizon och är  

minimiavståndet till annan grafik, 

text eller bild. 

Logotypen bör inte understiga 

20 mm höjd i högupplöst tryck.

I lågupplöst tryck och på skrivare, 

bör logotypens höjd inte under– 

stiga 25 mm. 

Skulle logotypen behöva användas 

i ett mindre format; kan en särskild 

version av logotypen beställas. Den 

justeras specifikt för aktuell storlek, 

typ av tryck och material den ska 

tryckas på.

Den fria ytan runt logotypen grundar sig på bokstaven Ts höjd. 

STORLEK 
högupplöst tryck

på fint papper

Rekommendation: 
Höjd minst 20 mm

STORLEK 
lågupplöst tryck, skrivare, 

grovt papper

Rekommendation: 
Höjd minst 25 mm



04. 
LOGOTYPENS 
ANVÄNDNING

För att logotypen ska framträda 

tydligt och enhetligt, har vi tagit 

fram några generella rekommen-

dationer för hur logotypen INTE 

ska användas.

Förändra inte logotypens proportioner Återskapa inte logotypen med ett annat 

typsnitt

TL BYGG

Rotera inte logotypen Lägg inte en skugga bakom logotypen

Placera inte logotypen på ett mönster 

eller en rörig del av ett fotografi

Lägg inte till delar till logotypen

TL



05.
SYMBOLEN

TL Byggs symbol är en lek med 

bokstäverna T och L som tillsam-

mans bildar ett stilliserat höghus 

som kastar en skugga på marken. 

 

Symbolen kan med fördel använ-

das på egen hand. Detta är särskilt 

lämpligt då TL Bygg står utskrivet i 

text på samma satsyta, eller på ena 

sidan av ett visitkort där företags-

namnet står skrivet i kontaktupp-

gifterna. 

 

När symbolen används på egen-

hand kan dess färg justeras till 

någon av de 4 primära färgerna i 

paletten. 

Vi bygger stolthet 
TL Bygg lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

 
www.tlbygg.se 

Exempel på användning av symbol åtskilt från text TL Bygg på visitkort och flyer

Roger Sandgren
Kommunikatör

Mobil: 073-201 25 36  
Fax: 08-452 93 27
roger.sandgren@tlbygg.se

TL Bygg AB
Box 4200, 131 04  Nacka

Besök:  
Sickla Industriväg 19, Nacka
www.tlbygg.se

SYMBOL  - FÄRG - BLÅ

Fil för tryck/utskift: 

tlbygg_symbol_farg_bla_cmyk.eps

Fil för webb/skärmvisning: 

tlbygg_symbol_farg_bla_rgb.png



06. 
FÄRGPALETT
PRIMÄR

TL Byggs grafiska identitet inne- 

håller en färgpalett av totalt tio 

olika färger. 

 

Primära färger 

Den primära paletten består av 

fyra olika färger; en grön, en petrol 

och två ljusare varianter av dessa. 

Det är dessa färger som används 

i första hand, till så väl små som 

stora ytor.

PRIMÄRA FÄRGER

WEBB: 

RGB .................... 36-149-164

HEX .........................#2495a4

TRYCK: 

CMYK ..................80-6-22-8

PMS ................................632 U

WEBB: 

RGB ...................... 88-156-78

HEX .........................#589c4e

TRYCK: 

CMYK ................. 59-5-93-0 

PMS ............................... 369 U

WEBB: 

RGB ................... 165-215-213

HEX .........................#a5d7d5

TRYCK: 

CMYK ................. 30-0-14-0 

PMS ............................... 552 U

WEBB: 

RGB .................. 170-210-154

HEX ..........................#aad29a

TRYCK: 

CMYK ................. 20-0-32-4 

PMS ............................... 579 U 



07. 
SEKUNDÄRA 
FÄRGER

Som komplement till den primära 

färgpaletten, finns även tillgång till 

en mer dämpad palett med sekun-

dära färger, samt två komplette-

rande accentfärger. 

 

Sekundära färger 

Dessa används som komplement 

till de primära färgerna, exempelvis 

i detaljer och grafik. 

 

Accentfärger 

Dessa färger används sparsamt 

i mindre grafiska element, t.ex. 

splashar. Färgerna kan även an-

vändas på enstaka större ytor för 

att bryta upp, t.ex. i en PPT-pre-

sentation.

SEKUNDÄRA FÄRGER

CMYK ............ 90-24-20-25 

PMS ................................323 U 

RGB ......................35-94-103

HEX ......................... #235e67

CMYK .................20-14-14-5 

PMS ...............................420 U 

RGB ...................186-186-186

HEX ......................... #bababa

CMYK ..............61-53-43-48 

PMS ............ Neutral Black U 

RGB ...................... 60-60-59

HEX ..........................#3c3c3b

CMYK ............ 73-20-66-20

PMS ............................... 349 U 

RGB .........................35-81-52

HEX ..........................#235134

CMYK ....................0-6-78-0 

PMS ................................ 107 U 

RGB .................. 249-220-69

HEX ..........................#f9dc45

CMYK .................. 2-65-84-2 

PMS ................................ 166 U 

RGB ...................... 213-85-45

HEX ........................ #d5552d

ACCENTFÄRGER



08. 
PROFIL- 
TYPSNITT

TT Norms är TL Byggs primära 

typsnitt. Det finns i 9 olika skärning-

ar; från thin till heavy med kursiva 

varianter av alla. 

 

TT Norms används i trycksaker, ma-

terial som ska skrivas ut eller distri-

bueras som pdf. 

 

Löpande text:
TT Norms Medium

Rubriker och underrubriker: 
TT Norms Bold

För att använda TT Norms måste 
en licens köpas till varje användare. 
Licensen gäller för alltid. 

TT Norms är vårt 
primära typsnitt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

UNDERRUBRIK 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Klicka här för att köpa 
och ladda ner en licens 

av TT Norms



09. 
ERSÄTTNINGS- 
TYPSNITT

När det primära typsnittet TT 

Norms inte kan användas, ersätts 

det av typsnittet Verdana. Det är 

ett standardtypsnitt som finns 

förinstallerat på alla pc och Mac. 

 

Använd i första hand TT Norms 

även i Office-programmen, genom 

att installera det på din dator. 

I de fall materialet ska delas med 

externa användare som inte har TT 

Norms installerat, så bör dokumen-

tet distribueras som en pdf.   

 

Om materialet ska skickas som 

ett öppet Office-dokument 

används typsnittet Verdana.

Verdana är TL Byggs
ersättningstypsnitt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

UNDERRUBRIK 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789



10. 
GRAFISKA 
ELEMENT

Grafiska element är exempelvis 
grafik och mönster, som tillsam-
mans med logotypen, färger, 
typografi, foton och illustrationer 
skapar TL byggs visuella identitet 
och personlighet.

Exempel på olika grafiska element och mönster



11. 
ILLUSTRATIONS- 
MANÉR

Ibland behövs illustrationer för att 
förmedla ett budskap eller som ett 
komplement till en text.

Exempel på TL Byggs  illustrationsmanér



12. 
E-POST 
SIGNATUR Logotyp: 

 200 pixlar bred

3 blankrader

Namn och titel:
Verdana Regular 11 punkter

Blått (rgb 36-149-164) 
 

Kontaktuppgifter:
Verdana Regular 11 punkter

Grå (rgb 122-122-122) 
 

Rad med punkter:
1 blankrad ovan  

Verdana Regular 11 punkter
Blått (rgb 36-149-164) 

1 blankrad under 

Företagsnamn:
Verdana Bold 11 punkter

Grå (rgb 122-122-122) 
 

Företags kontaktuppgifter:
Verdana Regular 11 punkter

Grå (rgb 122-122-122)


