
  

GRAFISK 
MANUAL



LOGOTYPELOGOTYPE

Vår logotype finns i svart och i vitt, med eller utan tagline. 



LOGOTYPELOGOTYPE AVSTÅND

V:et i Vasakronan, x2 på höjden, används som referens för minsta avstånd mot andra text- eller bildelement.



Lato
Light
Regular
Bold
Black

PRIMÄRT TYPSNITT

QA 
qa

Lato används i alla typografiska sammanhang i 
trycksaker, på webben och i digitala presentationer. 
Lato behöver spärras för att öka läsbarheten och
rekommendationen är en spärrning på 30. 

Skärningar som används är i första hand regular, 
bold och black. Light kan användas till brödtext 
i längre textblock med flera rubriknivåer. Andra 
skärningar används endast i undantagsfall. 

0123456789LADDA NED



Arial
Regular
Bold
Black

SEKUNDÄRT TYPSNITT

Arial är tänkt att enbart användas som sekundärt 
typsnitt i de fall där Latos tillgänglighet är begränsad 
hos användaren. 

Exempel på detta är:
- Wordmallar som delas externt 
- Ppt-mallar som delas externt
- Mail
 

0123456789

QA 
qa



FÄRGPALETT

C 0 R 252
M 27 G 192
Y 93 B 16
K 0

#fcc010 
PMS
NCS

C 0 R 244
M 48 G 151
Y 93 B 27
K 0

#f4971a 
PMS 1375
NCS

C 44 R 157
M 12 G 191
Y 36 B 174
K 1

#9dbfae 
PMS
NCS

C 0 R 233
M 83 G 71
Y 76 B 58
K 0

#e9473a 
PMS
NCS

C 52 R 141
M 0 G 192
Y 84 B 78
K 0

#8dc04e 
PMS
NCS

C 14 R 205
M 93 G 46
Y 50 B 85
K 4

#cd2e55 
PMS
NCS

C 82 R 19
M 15 G 149
Y 77 B 95
K 2

#13955f 
PMS
NCS

C 0 R 246
M 36 G 188
Y 5 B 208
K 0

#f6bcd0 
PMS
NCS

C 79 R 51
M 39 G 95
Y 69 B 75
K 34

#335f4b 
PMS
NCS

C 73 R 67
M 34 G 142
Y 0 B 204
K 0

#438ecc 
PMS
NCS

C 3 R 222
M 4 G 220
Y 3 B 221
K 14

#dddbdd 
PMS
NCS

C 85 R 65
M 70 G 83
Y 0 B 161
K 0

#4153a1 
PMS 7455
NCS

C 39 R 158
M 30 G 158
Y 31 B 158
K 10

#9e9e9e 
PMS
NCS

C 71 R 30
M 0 G 184
Y 18 B 209
K 0

#1eb8d1 
PMS
NCS

C 64 R 98
M 38 G 126
Y 34 B 139
K 16

#627e8b 
PMS
NCS

C 80 R 8
M 24 G 142
Y 27 B 167
K 5

#088ea7 
PMS 3135
NCS

C 64 R 69
M 54 G 69
Y 53 B 68
K 54

#454544 
PMS 446
NCS S 8000-N

Vi har en bred färgpalett betående av 17 olika färger som kan kombineras på många olika sätt och även tonas. Viktigt är att inga andra färgblandningar än ovan 
används. Färgerna är framtagna för att passa både på webben, i digitala presentationer och i tryck. 



FÄRGPALETT/ FÄRGKOMBINATIONER

Vi jobbar gärna med kontrastrika färgkombinationer. Se exempel ovan.



GRAFISKA
ELEMENT



GRAFISKA ELEMENT – FORMER

Geometriska former är återkommande grafiska element.



GRAFISKA ELEMENT – SLAGSKUGGA

Slagskuggan som effekt associerar till  belysta, kontrastrika stads- och kontorsmiljöer.



GRAFISKA ELEMENT – FORM + SLAGSKUGGA

Slagskuggan som återkommande effekt på de grafiska elementen.
Skuggeffekt: ca 135 grader, svart färg i ca 35% opacitet, 0 mm ludd.



GRAFISKA ELEMENT – PICTOGRAM

Våra pictogram används som stöd för en tydligare kommunikation på webben och i trycksaker samt vid skyltning i och runt våra fastigheter. 
Vi har ett bibliotek som ständigt uppdateras. Vid frågor eller behov att ta fram nya pictogram, kontakta kommunikationsavdelningen.

Buss Cykel Garage Gym Historia Konferens Miljö Parkering

TakhöjdStora fönsterSekelskifteIndustrikänslaTunnelbanaTågRestaurangReception

Terrass Utsikt Yteffektivt



EXEMPEL



Firmatecknare

För att säkerställa att rätt person tecknar firman 

behöver vi er hjälp med uppgifter om de parter som 

ska underteckna avtalet samt eventuella mottagare 

av det signerade avtalet för arkivering.

	Namn

	E-post

	Mobilnummer

Om avtalet ska undertecknas av en annan part än  

firmatecknare behöver vi en digital kopia av full- 

makten som vi kan bifoga avtalet.

Signering

När vi är överens om innehållet i avtalet inklusive 

bilagor skickar vi ett mail med en länk till avtals- 

filen i pdf-format till de personer hos er som ska  

underteckna avtalet. Mailet har avsändaren Scrive, 

kika gärna i skräpposten om mailet inte dyker upp. 

Via länken når ni avtalet och kan läsa igenom det i 

lugn och ro. Det går utmärkt att printa avtalet och 

läsa det i pappersformat. 

Om allt är korrekt är det dags att signera avtalet.  

För att signera används knappen ”Signera” som finns 

på sidan med avtalsdokumentet som nås via länken i 

mailet. Du signerar avtalet med Bank-ID.

Undertecknat avtal

När samtliga parter hos er och hos oss har under-

tecknat avtalet skickas det signerade avtalet som en 

pdf-fil på mail med avsändare Scrive. Pdf-filen utgör 

ert originalavtal som måste sparas digitalt på ett  

betryggande sätt.

Verifikat, transaktions-ID och dolda bilagor 

I sidfoten i den undertecknade pdf-filen finns ett 

transaktions-ID. Numret är unikt för varje avtal. 

I slutet av ett avtalet finns ett verifikat som anger 

vilka personer som har signerat avtalet och när. 

När ett avtal signeras digitalt skapas ett antal bilagor 

med dold information i pdf-filen om vilka som har un-

dertecknat avtalet, till exempel i form av IP-adresser. 

Bilagorna är ett bevis på att avtalet är signerat på ett 

korrekt sätt och måste därför sparas i händelse av till 

exempel en juridisk tvist. Genom att spara det under-

tecknade avtaletsom en enskild fil i pdf-format sparas 

även de dolda bilagorna. 

Att tänka på vid arkivering

Ett digitalt signerat avtal som printas utgör en kopia. 

Vid händelse av en tvist är det den digitalt underteck-

nade pdf-filen som utgör ditt undertecknade original- 

avtal. Detta dokument är en värdehandling och måste 

sparas digitalt på ett betryggade sätt.

För frågor hör gärna av dig till din kontaktperson  

på Vasakronan! 

DIGITAL SIGNERING AVTAL
Vasakronan signerar numera avtal digitalt. Detta gör vi för att minska förbrukningen 
av papper, minska tidsåtgång och utsläpp förenade med postleveranser.

EGET BANKPALATS? 
KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 16 

 

Nu finns en unik möjlighet till ett helt eget hus, 

fullt på rik historia på en anrik och prestigefull plats. 

På paradläge mitt i city bara ett steg bort 

från Kungsträdgårdens folkliv och puls.

Ett bankpalats är byggt för att stå. Både byggnaden och 

arkitekturen är robust och varaktig. Men med tiden 

förändras behov och krav på våra kontor. 

 

Just nu moderniserar vi och skapar yteffektiva 

och flexibla lokaler om drygt 4 000 kvm 

för mellan 200-400 arbetsplatser. 
 

Intresserad? 
Kontakta Magnus Landvik, 0709-68 17 84, 

magnus.landvik@vasakronan.se

kr
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PROJEKT



LOGOTYPELOGOTYPE PROJEKTKOMMUNIKATION

Ovanpå projektmönster appliceras loggan alltid på en kvadratisk färgplatta med slagskugga. Då utan tagline. 



EXEMPEL PÅ PROJEKTMÖNSTER

SERGELSTAN

PLATINAN

CELSIUS

STYRPINNEN

PRIORN

HILTON

NYA KRONAN

NÖTEN

Projektorienterade bakgrundsmönster som bygger på uttryck från våra fastigheter och områden. Mönstren lever under projekttiden.



BILDMANÉR



• Vi eftersträvar unika bilder. Använd endast bildbyråbilder   
 i nödfall och om de stämmer med vårt eget bildmanér.

• Blanda gärna detalj- med översiktsbilder.

• Våra fastigheter får gärna avbildas från intressanta och   
 skarpa vinklar och/eller i kontrastrikt ljus med slagskuggor.

• Motiven får gärna vara enkla. Undvik röriga bilder med för   
 många fokus.

FASTIGHET OCH EXTERIÖR



• Vi eftersträvar unika bilder. Använd endast bildbyråbilder   
 i nödfall och om de stämmer med vårt eget bildmanér.

• Blanda gärna detalj- med översiktsbilder, samt människor   
 med fastigheter när du kombinerar bilder.

• Bilder på människor ska spegla mångfald och ha en varm   
 och vänlig känsla. Kontakt och närvaro är viktigt.

• Motiven får gärna vara enkla. Undvik röriga bilder med för   
 många fokus.

MILJÖBILDER



• Fokus på individ & personlighet

• Kontakt med betraktaren

• Eftersträva glädje och genuinitet

• Ljusgrå solid bakgrund, skandinaviskt ljus  
 utan skuggor. Se exempel.

• Specifik manual och teknisk spec. finns. 
 Kontakta kommunikationsavdelningen.

PERSONALPORTRÄTT WEB




