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Úvod

BAUHAUS – spolehlivý partner pro všechny kutily 
i profesionály. Nabízí široký sortiment pro dílnu,  
dům i zahradu. Společnost BAUHAUS trvale roste, 
počet odborných center neustále stoupá,  
úroveň povědomí se zvyšuje.

Jednoznačná diferenciace vůči konkurentům  
je důležitým konkurenčním faktorem pro 
spolupůsobení na mezinárodním trhu na předních 
místech a pro posílení pozice u zákazníka.

Cílem přímočaré komunikační strategie,  
kterou BAUHAUS sleduje, je zdůraznit odbornost  
a profesionalitu center.

Jednotným image lze snížit ztráty vznikající použitím 
plošné reklamy na minimum. Nástroje, které jsou 
k tomu zapotřebí, se neustále prověřují a zpřesňují.

Tímto manuálem Vám představujeme aktuální  
logo BAUHAUS v předpokládaných způsobech 
jeho použití.

Dvě důležité poznámky:

V souvislém textu se  zásadně  
píše také slovní značkou (bez ).

Pro dosažení jasného oddělení mezi popisem použití 
a aplikací loga NEBYLO toto důležité pravidlo v tomto 
manuálu aplikováno.

Dbejte prosím na to, aby ® bylo zřetelně 
rozpoznatelné v jakékoliv podobě loga BAUHAUS.



Logo 1

Důležité inovace v logu BAUHAUS:

Aby bylo možné umístit logo na stejnobarevné, 
červené plochy, přibyly nové varianty nápisu  
s bílou vnější linkou, která se táhne přes horní  
a levý okraj prvků loga.

Slogan: „Když se to má podařit.“  
BAUHAUS zdůrazňuje kvalitu svých výrobků, 
profesionální poradenství a služby.

Varianty loga jsou uvedeny na další straně  
v bodě 1.1.



Varianty loga 1.1

Ke každé variantě loga existuje jedno provedení
se sloganem. Tato forma je určena pouze  
ke komunikaci s konečnými spotřebiteli.

Pro interní firemní komunikaci, u popisů výrobků, 
nebo pokud BAUHAUS funguje jako odesílatel, 
a dále v případě malých měřítek reprodukce  
se použijí verze „bez sloganu“.

Upozornění: Poskytnutá data EPS jsou zabezpečenými 
postscript daty. Lze je zpracovávat běžnými grafickými  
programy pro Macintosh nebo PC, nelze je však měnit.



Varianty loga 1.2

Zvláštnosti variant loga s vnější linkou.
Varianty loga s vnější linkou jsou u souborů  
pro čtyřbarevný tisk umístěny na červené ploše.
Tyto soubory tak lze bez problémů umístit  
na plochy stejné barvy, 0C 100M 100Y 0K.
S umístěním na pozadí jiných barev se nepočítá.

Vhodné měřítko reprodukce. Pro zajištění  
bezchybné reprodukce loga s vnější linkou 
je nutné dodržet následující informace.

Limit. Ve 100% velikosti činí tloušťka bílé linky 0,5 mm.
Při 20% velikosti originálu 0,1 mm.
Pro reprodukce na 20 % a méně existuje varianta  
s dvojitou tloušťkou čáry. Při 15 % činí tloušťka  
čáry těchto „+variant“ ještě 0,15 mm.

25 % se sloganem
Nejmenší možná velikost reprodukce se sloganem 
je na 25 %.

20 % bez sloganu
Pro menší reprodukce se použijí varianty bez sloganu. 
Tyto varianty „bez sloganu“ lze umístit s nejmenším 
měřítkem reprodukce na 20 % originální velikosti.

10 % bez sloganu s bílou vnější linkou  
ve dvojité tloušťce čáry
„+varianty“ platí pro velikosti 20 %  
a méně do minima 10 %.

I když barevný základ spočívá v tiskových barvách 
magenta a yellow v podobě nerozložené na rastr,  
nelze u menších velikostí reprodukcí vyloučit 
„přimáznutí“ bílé vnější linky.



Prvky loga 1.3

Moduly pro více flexibility. Pro umožnění co největší 
flexibility speciálních podob při současném zachování 
korporátního designu je k dispozici logo BAUHAUS 
také v jednotlivých komponentech.

V okamžiku, kdy jsou pozadí a slovní/obrazová 
ochranná známka barevně podobné, (v tomto případě 
červená, šedá, modrá) použijte verzi s vnější linkou.



Barvy loga 1.4

Barevný kód BAUHAUS. Červená garantuje 
BAUHAUS. Tato vitální barva má velký signální 
charakter. Ve většině aplikací se logo BAUHAUS 
reprodukuje ve čtyřbarevném procesu.

Pro aplikace, které vyžadují zvláštní barvy,  
lze vytisknout barevný výtažek magenta ve zvláštní 
červené barvě. Barevný výtažek yellow pak jako 
tisková barva odpadá.

Ve výjimečných případech lze na velmi lesklé  
povrchy papíru vytisknout tmavou červeň jako HKS 13,  
aby se zamezilo příliš křiklavé reprodukci barev.



Rozměry loga 1.5

     Fonty písma loga

® Futura Book
Když se to má podařit. Trade Gothic Condensed Bold



Slogan / claim 2

Mnoho jazyků, jedno poselství. Slogan BAUHAUS 
představuje v Německu nárok na kvalitu a v dalších 
zemích se adekvátně překládá a přizpůsobuje.

Ve 100% velikosti loga je slogan v písmu  
Trade Gothic Condensed Bold s výškou velkého 
písmene 31pt odsazen.

CZ


