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INTRODUKSJON

Denne profi lmanualen presenterer retningslinjer for logo, fargebruk, typografi , 

samt merkantile trykksaker utviklet for La Linja Skriveservice. Ved å følge disse ret-

ningslinjene vil bedriften få et helhetlig og tydelig uttrykk utad. Dette er med på å gi 

La Linja Skriveservice en klar og enhetlig profi l, noe som er viktig for at potensielle 

kunder skal legge merke til og kjenne igjen bedriften. I tillegg sier de ulike elemen-

tene noe om hva bedriften jobber med.



LOGO

Logoen består både av illustrerte elementer som skal si noe om hva bedriften job-

ber med, og tekst. De illustrerte elementene viser to gammeldagse skrivemaski-

ner sett fra siden, med gammeldagse taster. I tillegg er det brukt swirls som spiller 

på fest og det kreative. Disse elementene rammer inn teksten, der det er brukt to 

moderne fonter som kontrast til de mer konservative illustrasjonene. Logoen er 

symmetrisk, og bør vises i sin helhet. De illustrative elementene kan også tas fra 

hverandre for å brukes dekorativt. Logoen er utviklet for trykte medier (CMYK), og 

det fi nnes også en versjon i gråtoner som skal brukes når farger ikke er mulig.



C91 M74 Y8 K1

Modern typography

Modern no. 20
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FARGEPALETT
Det er brukt en begrenset og lett gjenkjennelig fargepalett. Ved å holde seg 

til denne vil man sikre et enhetlig og klart uttrykk.

C91 M74 Y8 K1C91 M79 Y62 K97C0 M0 Y0 K0 C100 M90 Y10 K0 C36 M32 Y3 K0



TYPOGRAFI
Det anbefales konsis bruk av typografi , og at man holder seg til de valgte skrift-

typene:

Modern Typ:       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
                       A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Æ Ø Å
Modern No. 20:      0123456789
      ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWÆØÅ

             Corbel:       0123456789  abcdefghijklmnopqrstuvwæøå
                       ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ



MERKANTILE TRYKKSAKER
Visittkort
Visittkortet sin størrelse er 85x55 mm, og det er ensidig.

Sanger, taler, oversettelse og sentralbordtjeneste

Kristin Broholt
Lauritz Hervigs vei 63 B

3035 Drammen
christinebe@hotmail.com

+ 47 480 67 644

La Linja
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C0 M0 Y0 K0

Corbel 10 pt 
BOLD

C36 M32 Y3 K0

Corbel 7 pt

Corbel 7 pt BOLD



Brevpapir
Brevpapiret er i standard A4-format, med logoen plassert øverst i høyre hjørne. 
Nederst er det en skillestrek og avsenderinformasjon.

4,08 cm

9,95 cm 1 cm

1 cm

2,1833 cm

Corbel 10 pt



La Linja Skriveservice v/Kristin Broholt  
 Lauritz Hervigs vei 63 B, 3035 Drammen, Norway

Konvolutter
Konvoluttene er i størrelse 229x162 mm (C5). Logoen plasseres midt på nederst på konvolutten, 

med en skillestrek over. Avsenderinformasjon er plassert bak på flippen.

4,2843 cm
3,7288 cm

9,3288 cm

C100 M90 Y10 K0 
2 pt

Corbel 10 pt

0,93 cm




