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INTRODUKSJON

En sterk og tydelig visuell identitet er avgjørende for å bygge ønsket posisjon og styrke Flexit sin 
merkevare. 
Ved å følge retningslinjene i denne designmanualen sørger vi for at Flexit fremstår så enhetlig som mulig 
uansett kommunikasjonsform.

Retningslinjene i Flexits designmanual er utformet for at alle på et enkelt og korrekt sett skal kunne bruke 
valgte grafiske elementer. Retningslinjene bidrar med å sikre en tydelig kommunikasjon med konsekvent 
og kontrollert bruk av elementene. 
Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med Flexit sin markedsavdeling:
Markedssjef Jon Dehli
jon.dehli@flexit.no

Våre kjerneverdier 
Våre kjerneverdier er hva vi står for i Flexit. De skal veilede oss i det daglige og skal motivere oss til 
innsats og gode prestasjoner.

Les mer 
om 

Flexit 

Vi holder det  vi lover.

Vi utvikler gode løsninger for fremtidens behov  
og forenkler kundens hverdag.

Vi viser omtanke og 
respekt for både 

 enkeltmennesker og miljø

Vi tar initiativ, vi foreslår 
tiltak og vi gjennomfører.
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mailto:jon.dehli%40flexit.no?subject=
https://www.flexit.no/om-flexit/om-oss/
https://www.flexit.no/om-flexit/om-oss/
https://www.flexit.no/om-flexit/om-oss/
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LOGO

1. STANDARD LOGO
Lyseblå: 100% C

  Mørkeblå: C 100%, M 89%, Y 27%,  K 10%
  Sort/hvit

2. LOGO FOR POSISJONERING
Lyseblå: 100% C     

 Mørkeblå: C 100%, M 89%, Y 27%,  K 10%
  Sort/hvit

Logoen er det viktigste element i vår identitet. I mange tilfeller vil det være det eneste som signaliserer 
avsender. Det er derfor av stor betydning at logoen brukes og presenteres på en entydig måte. 

Logoen består av symbolet og navnet Flexit. De to elementene kan ikke adskilles. Annen bruk av symbolet 
må godkjennes av markedsavdelingen. Logoen må gjengis i korrekte farger. Logoen skal aldri gjengis i titler 
eller som en del av en tekst. Den juridiske tilknytningen AS skal ikke brukes sammen med logoen. 

I sammenhenger der Flexit profileres mot flere målgrupper skal logo med posisjonerende setning 
benyttes. I andre sammenhenger kan standard logo benyttes.
I tilfeller der det av størrelse-hensyn ikke er mulig å benytte den ordinære logoen (på emballasje, på 
produkter, i ulike promotion sammenheng) benyttes symbollogoen.

4. ALTERNATIV SYMBOLLOGO

3. LOGO FOR POSISJONERING
Lyseblå: 100% C

  Mørkeblå: C 100%, M 89%, Y 27%,  K 10%
  Sort/hvit



4

Minimum størrelse er høyde 4 mm

LOGO

Det er vanskelig å identifisere logoen i et visuelt urolig miljø med mange farger og grafiske elementer som 
konkurrerer om mottagerens oppmerksomhet. Bra med luft skaper en ro og gjør det enklere å se logoen, 
på samme måte som stillhet gjør det enklere å høre noen tale.

Minimum størrelse
Minimum størrelse for logobruk på trykk er 4 millimeter, se eksempel til venstre. Dersom logoen er mindre 
kan det være vanskelig å oppnå en korrekt gjengivelse.

Minimum avstand
Å være sjenerøs med luft mellom logo og øvrige elementer sikrer at logoen oppfattes og identifiseres. Nok 
luft rundt logoen bidrar også til å betone logoens betydning i forhold til øvrige grafiske elementer.

Bakgrunn
Logoen skal så langt det er mulig gjengis i farger mot hvit bakgrunn for å sikre en størst mulig kontrast og 
synlighet. Ved gjengivelse i sort/hvit eller mot bakgrunner der det kan oppstå problemer med lesbarhet 
skal den sort/hvite logoen benyttes.

Brodering på klær/stoff
Benytt standard logo (uten undertekst)

20% Sort

50% Sort

20% Sort

C 100%, M 89%, Y 27%,  K 10%

100% C
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TYPOGRAFI

 
Open Sans light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890 

Open Sans light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

Open Sans regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

Open Sans semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

Open Sans bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

Open Sans extrabold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

PRIMÆR FONT OPEN SANS (GOOGLE 
FONTS)

Arial er vårt sekundære typesnitt. Dette enkle standard typesnitt egner seg vel for elektroniske 
presentasjoner på internett eller i Power Point der mange brukere skal kunne hente og benytte 
materialet og der teknikken ikke gjør det mulig å velge typografi fritt. Arial Bold benyttes hovedsakelig i 
rubrikker og Arial Normal i den løpende teksten.

Arial Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890 

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyz  
1234567890

SEKUNDÆR FONT

Google Fonts:  
Den enkelte bruker 
laster ned fonten på 

sin PC fra Google 
Fonts og kan fritt 

bruke denne.

https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
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FARGER

RGB: 0, 159, 227
CMYK: 100, 0, 0, 0
HEX: #009fe3  
 
Pantone: Process Cyan

RGB: 37, 52, 109 
CMYK: 100, 89, 27, 10
HEX: #25346d

Pantone: Rexlex Blue C

Primærfarge, lys blå: 
- benyttes på større flater og 
på tekster.

Sekundærfarge, mørk blå:
- brukes minimalt

Tilleggsfarge grønn 
 
GRØNT SYMBOLISERER:  
– Natur – Miljøvennlighet, bærekraft – Liv, vekst  – Friskhet – ‘Go!’ og ‘Godkjent’ – Sunnhet – Energi

RGB: 47, 213, 102
CMYK: 65, 0, 96, 0
HEX: #2fd566 

Pantone: 2421 C

Flexit logoen er lyseblå, mørkeblå og hvit. De to blå fargene er våre hovedfarger og skal som 
hovedprinsipp benyttes i alle sammenheng og i dekorelement på den måte som vist i denne håndboken. 

For å sikre en så korrekt fargegjengivelse som mulig skal fargeangivelsene på siden benyttes som 
utgangspunkt. Hver farge har ett PMS-nummer (solide farger). I de sammenheng der PMS ikke kan 
benyttes benyttes CMYK ved trykk i 4-farger, og RGB for presentasjon på billedskjerm (web-sikre farger). 

Å oppnå garantert korrekte fargegjengivelser er vanskelig, for ikke å si umulig siden ulike fargesystemer 
og media alltid vil påvirke fargegjengivelsen. For å oppnå en så korrekt gjengivelse som mulig er det viktig 
å kontrollere fargene opp mot Flexits egne angivelser.
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Grønn tilleggsfarge
sirkel

For skjerm For print

HEX: #2fd566
RGB: 47, 213, 102

HEX: # 009fe3
RGB: 0, 159, 227

CMYK: 65, 0, 96, 0CMYK: 100, 0, 0, 0

HEX: #2fd566
RGB: 47, 213, 102

HEX: # 009fe3
RGB: 0, 159, 227

Grønn tilleggsfarge

For skjerm: HEX-kode og RGB

CMYK: 65, 0, 96, 0CMYK: 100, 0, 0, 0

For print: CMYK

PANTONE 2421PANTONE Process Cyan

For spesialtrykk: PANTONE

100% cyan

RGB 0, 159, 227

100% Process Cyan

65% cyan, 96% yellow

RGB 47, 213, 102

100% Pantone 2421

TILLEGGSFARGER



Telefon 69 81 00 00 
post@flexit.no

KONTAKTINFORMASJON

Flexit er leverandør av ren og frisk luft-løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og 
sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norskeid firma. Alle produkter er 
utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.
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