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Logoet er en revitaliseret version
af det logo, som har kendetegnet
Realdania siden 2002.
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Logoet er rødt og har form som
et flag med et hvidt navnetræk.
Navnetrækket, Realdania, er nyt
og sat med vores corporate typografi, Italian Plate No2 Expanded
ExtraBold.

Størrelse
Logoets størrelse afhænger af den
enkelte opgave og det anvendte
medies særlige betingelser.
Logoets minimums bredde må ikke
blive mindre end 9 mm / 60px.

Download info
I logopakken er et 100 mm bredt
logo. Det kan downloades i
ai-format som CMYK, PMS og RGB.
Til officebrug findes logoet også i
RGB som jpg og png.

Minimum størrelse

5,4 mm / 36px

9 mm / 60px
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Logoet skal altid fremstå klart og
tydeligt, og det skal så vidt muligt
altid placeres med en frizone til
andre grafiske elementer.

Frizone
Frizonen er et areal, der er defineret
rundt om logoet. Det sikrer, at logoet
altid fremstår bedst muligt og let
aflæseligt.
Frizonen defineres ud fra halvdelen
af logoets højde, som eksemplet
viser.
Når logoet placeres nær kanten af
en flade (papirets kant eller kanten
af en farvet baggrund) eller nær
øvrige grafiske elementer, må det
aldrig stå nærmere end halvdelen
af logoets højde.

Frizone
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Realdanias logo eksisterer i fire
forskellige varianter, hvoraf det
positive røde er det primære. Hvis
der ikke er mulighed for at bruge
det, så skal et af de tre andre viste
loger bruges.
Der er dog undtagelser for brugen
af de fire logo-variationer, f.eks.
når Realdania og en samarbejdspartner er fælles afsendere på et
projekt.
På mørk baggrund anvendes
hovedsaligt den negative version
med rødt navnetræk.

Download info
I logopakken er et 100 mm bredt
logo. Det kan downloades i
ai-format som CMYK, PMS og RGB
i de viste varianter. Til officebrug
findes logoet også i RGB som jpg
og png ligeledes i alle de viste
varianter.

Logovarianter og farver
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Realdanias primære logo er rødt
og hvidt. I sær når vi har behov for,
at Realdania fremstår som tydelig
afsender, er det dette logo, vi
anvender. Det sikrer en let genkendelighed, når vi f.eks. optræder
i sammenhæng med andre
afsendere.

Primær logovariant, eksempel
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Realdanias primære logo er rødt,
men i særlige tilfælde, kan logoet
skifte farve, f.eks. når Realdania
indgår i samarbejde med andre.
Realdania er for samarbejde.
Det afspejler vi ved, at vores logo
kan adoptere farve fra en samarbejdspartner, eller ved at
Realdania og en samarbejdspartner finder en fælles farve,
der relaterer sig til indholdet i det
projekt, som formidles. I den forbindelse må farven gerne afvige fra
vores definerede farvepalette.

Farveprincip for Realdania i samarbejde
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