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Wprowadzenie

01 01.01/ Informacje podstawowe
GRADARA to kolekcja drzwi wewnętrznych wejściowych. Nazwa kolekcji pochodzi od średniowiecznej twierdzy, która umiejscowiona jest w środkowych
Włoszech. Twierdza GRADARA przez lata strzegła bezpieczeństwa i prywatności jej mieszkańców, zatrzymując największe tajemnice w swoich murach.
Stąd właśnie pochodzi idea nazwy drzwi GRADARA - drzwi, które stoją na
straży bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców.
KSIĘGA ZNAKU
jest wykładnią posługiwania się logotypem
podczas wszelkich działań marketingowych związanych
z promowaniem wizerunku marki GRADARA.

01.02/ Pozycjonowanie marki

Chcemy aby klienci rozpoznawali markę GRADARA jako produkt oparty na:
- bezpieczeństwie dla użytkowników (RC3, Ei30, 37dB)
- nowoczesnym wzornictwie (ościeżnice ukryte, drzwi zlicowane od strony
korytarza lub mieszkania, obudowa ściany deskami zamkniętymi profilem
aluminiowym)
- innowacyjności (np. zamknięcie skrzydła w aluminiowej ramie)
- wysokiej jakości
- dopasowaniu do potrzeb klienta.
Chcemy wypracować przewagę w stosunku do konkurencji poprzez produkty wprowadzające design oraz spełniające standardy bezpieczeństwa przy
zachowaniu atrakcyjnej ceny.
Zgodnie z przyjętą zasadą budowana jest silna marka GRADARA, a nie marki
kolekcji. Nazwę marki kolekcji dodajemy wyłącznie w opisach oraz materiałach marketingowych firmy.

„Przewaga konkurencyjna firmy ENTRA budowana jest
przez innowacyjność, ciekawe wzornictwo, wysoką
jakość oraz partnerskie relacje z klientami”
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Identyfikacja wizualna GRADARA

Logo
02.01/ Logo wersja podstawowa

02

Wersja podstawowa loga składa się z 3 elementów:
1. słowno graficzny zapis GRADARA
2. słowno graficzny zapis by
3. logo firmowe
Ich wielkość i ustawienie względem siebie są ustalone i nie
mogą być w żaden sposób modyfikowane.
Tworząc kompletne logo wszystkie elementy powinny występować razem w niezmienionej formie.
Logo powinno być reprodukowane WYŁĄCZNIE Z PLIKÓW
ŹRÓDŁOWYCH. Niedopuszczalne jest przerysowywanie
lub jakakolwiek jego modyfikacja, w tym zmiana kolorów
czy ułożenia pozostałych elementów.

Identyfikacja wizualna GRADARA
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Logo

02 02.02/ Logo konstrukcja, proporcje

02.03/ Logo pole ochronne
pole ochronne

25x

pole znaku

8,3 x
x

x

x moduł

Proporcja i budowa loga na siatce modułowej. Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości loga.

Strefa ochronna znaku wyznacza minimalną wielkość tła dookoła loga,
w którym nie powinny by umieszczane żadne elementy graficzne ani tekst.

Logotyp GRADARA powstał na bazie darmowego fontu coolvectiva. Na potrzeby
znaku litery logotypu zostały zmodyfikowane: litera g, a oraz r zostały poszerzone.
Zwiększone zostało również światło międzyliterowe. Należy zawsze i bezwzględnie zachować dokładne odległości międzyliterowe.

Strefę ochronną można wyznaczyć wykorzystując do tego celu moduł x.

Logo podstawowe zostało uzupełnione słowo graficznym znakiem oraz logiem
firmowym:
- słowno graficzny znak „by” powstało na bazie darmowego fontu caviardreams. Umieszczone jest w odległości 10x modułu od końca litery a loga.
- logo firmy stanowi 2,35 wielkości modułu x.
Należy zawsze i bezwzględnie zachować proporcje całego loga. Zabrania się
jakichkolwiek modyfikacji.

Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku x, stanowiący grubość litery r.
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Logo
02.04/Logo wersje kolorystyczne
Wersja podstawowa w kolorze

02

W systemie identyfikacji wizualnej GRADARA podstawową zasadą jest
używanie znaku w kolorze.
Ze względu na swoją konstrukcję i kolorystykę logo powinno być przede
wszystkim aplikowane na jasnych tłach (zdjęcia o niskiej czytelności tła).
W innych wypadkach należy kierować się zasadą zachowania kontrastu
pomiędzy logiem i tłem.
Wariant podstawowy w kontrze jest rozwiązaniem kompromisowym.

Wersja podstawowa w kontrze

Logo w wersji czarno-białej stosujemy wyłącznie w przypadku, gdy użycie wersji podstawowej w kolorze jest niemożliwe ze względów technicznych.
Nie należy stosować loga na tłach konkurencyjnych.

Wersja czarno-biała

Wersja czarno-biała w kontrze

UWAGA!
W sytuacji, gdy występuje potrzeba użycia tła niejednolitego
należy skontaktować się z działem marketingu w celu weryfikacji
poprawności użycia loga.

Identyfikacja wizualna GRADARA

5

02 02.05/ Paleta kolorystyczna
Logo

kolor podstawowy

02.06/ Logo minimalna wielkość
kolor czarny

wersja minimalna

15 mm
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#

00305f

#

000000

PANTONE

295 C

PANTONE Pantone proces Black

Wartość minimalna stosowana w materiałach poligraficznych. W celu zapewnienia poprawnej czytelności loga nie
powinno się go reprodukować poniżej wielkości 15 mm.
Skalowanie odbywa się poprzez równomierne powiększenie lub pomniejszenie całego znaku. Logo można dowolnie
powiększać zachowując proporcje oraz układ.

Identyfikacja wizualna GRADARA

Logo
02.07/ Niedozwolone zastosowania loga

02

Stosując logo dopuszcza się jedynie skalowanie proporcjonalne.
Wszelkie inne formy edycji jest niedopuszczalne.
Przykłady nieprawidłowego użycia loga:
- zmiana kolorów
- obrót
- transformacja (wydłużanie, rozciąganie)
- zastosowanie innych krojów pism
- dodawanie efektów
- zmiany kolorystyczne znaku
- odejmowanie czy dodawanie elementów
- skalowanie poszczególnych elementów
- dodawanie przeźroczystości
Niedozwolone
stosowanie loga pod kątem

Niedozwolone
odejmowanie elementów

Niedozwolone
zmiana proporcji

Niedozwolone
dodawanie efektów

Niedozwolone
dodawanie efektów

Niedozwolone
zmiana kolorów

Niedozwolone
stosowanie innych krój pism

Niedozwolone
stosowanie przeźroczystości

Niedozwolone
stosowanie tła konkurencyjnego

Niedozwolone
stosowanie tła konkurencyjnego

Niedozwolone
stosowanie tła konkurencyjnego

by
Niedozwolone
stosowanie tła konkurencyjnego

Identyfikacja wizualna GRADARA

UWAGA!
Prezentowane błędy są jedynie niewielkim procentem tego co może zdarzyć się znakowi.
Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie
TYLKO z wariantów prezentowanych na stronie
z podstawowym logotypem.
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03 03.01/ Oznakowanie salonów

Wybrane nośniki identyfikacji

Salony oznakowane są wg. następujących standardów: tablica granatowa z białym logiem GRADARA by ENTRA umieszczanej nad
drzwiami oraz płyty plexi z opisem umieszczanej obok drzwi. Oznakowanie wydawane jest przez firmę ENTRA dealerowi, który posiada zamontowaną ekspozycję.

Tablica z logiem GRADARA BY ENTRA,
umieszczona nad drzwiami.
Format: 380x150 mm
wydruk na płycie Foamalite Premium 5 mm

domu!

Drzwi to wizytówka Twojego mieszkania,
zaproś do siebie designem!
Drzwi GRADARA dzięki unikatowym detalom
łączą stylistykę klatki schodowej z wnętrzem
mieszkania, oddzielając jednocześnie strefę
prywatną od społecznej. Zamknięcie skrzydła w
aluminiowej ramie to znak rozpoznawczy drzwi
GRADARA. Uzupełnieniem designu są wyróżniające się ościeżnice – od prostych po zabudowy
całych ścian, aż po ościeżnice ukryte. Wszystko
to nadaje niepowtarzalny unikatowy efekt wizualny.
Szczegóły:
Klasa odporności na włamanie RC3.
Wersja FIRE ochrona przeciwpożarowa Ei30.
Idealne wyciszenie - izolacja akustyczna 37 dB.
Grubość skrzydła 54 mm.
Zamknięcie skrzydła w aluminiowej ramie.
Solidne zawiasy i zamek CERTO.
Opatentowana budowa skrzydła - System SOLID.

www.gradara.pl

domu!

Szczegóły:
Klasa odporności na włamanie RC3.
Wersja FIRE ochrona przeciwpożarowa Ei30.
Idealne wyciszenie - izolacja akustyczna 37 dB.
Grubość skrzydła 54 mm.
Zamknięcie skrzydła w aluminiowej ramie.
Solidne zawiasy i zamek CERTO.
Opatentowana budowa skrzydła - System SOLID.

175 mm

Drzwi to wizytówka Twojego mieszkania,
zaproś do siebie designem!
Drzwi GRADARA dzięki unikatowym detalom
łączą stylistykę klatki schodowej z wnętrzem
mieszkania, oddzielając jednocześnie strefę
prywatną od społecznej. Zamknięcie skrzydła w
aluminiowej ramie to znak rozpoznawczy drzwi
GRADARA. Uzupełnieniem designu są wyróżniające się ościeżnice – od prostych po zabudowy
całych ścian, aż po ościeżnice ukryte. Wszystko
to nadaje niepowtarzalny unikatowy efekt wizualny.

www.gradara.pl

Tablica z logiem GRADARA BY ENTRA oraz ogólnym
opisem, umieszczane obok drzwi ma wysokości
wzroku.
Format: 120x210 mm
wydruk na granatowej PLEXI, nadruk biały UV
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Wybrane nośniki identyfikacji
03.02/ Rendery, wizualizacje

03

Wizualizacje wykorzystywane w materiałach promocyjnych powinny
jak najbardziej odzwierciedlać rzeczywisty obraz drzwi oraz otoczenia.
Kolorystyka powinna być zbliżona do naturalnej.
Wszystkie wizualizacje udostępniane do publikacji w Internecie oraz
materiałach prasowych powinny by oznakowane znakiem wodnym
loga GRADARA by ENTRA.

Identyfikacja wizualna GRADARA
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