
Manuál jednotného vizuálního stylu
investiční skupiny DRFG



Vizuální styl investiční skupiny DRFG je postaven na čistotě, 
minimalismu a se zaměřením na detail.

Základem je velkorysost v práci s bílou plochou a prostorem. 
Skupina tak vystupuje suverénně a neodvádí pozornost 
přebytečnými grafi ckými prvky.
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Logo
Základní podoba loga investiční skupiny DRFG 44
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Ochranná zóna - doporučená velikost podkladové plochy
Aby logo dostatečně vyniklo, doporučujeme podkladovou plochu větší o minimálně velikost symbolu čtverce.

Příklad užití: Označení budov či kanceláří.
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Minimální ochranná zóna
Minimální ochranná zóna značky vychází z poloviny šířky symbolu čtverce. Do ochranné zóny nesmí zasahovat žádný prvek.
Příklad užití: Pro malé velikosti, např umístění mezi dalšími značkami na materiálech podporovaných akcí.
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Inverzní varianta
Logo je ve vyjímečných případech možné umístit na tmavé pozadí. 12



Speciální případy užití
Jednobarevná varianta - např. pískování na skleničky
Inverzní varianta, polep na sklo - symbol čtverce může být z pískované fólie
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CMYK
RGB

PANTONE

0  /  0  /  0  /  46
138  /  138  /  138
Cool Gray 6 C

CMYK
RGB

PANTONE

0  /  0  /  0  /  100
0  /  0  /  0
Process Black

Barevnost
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CMYK
Krytí:

Symbol - inverzní varianta

0  /  0  /  0  /  0
64 %

Barevnost - inverzní varianta
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Zakázané varianty
Logo DRFG má svoji přesnou podobu. Nelze ho jakýmkoliv způsobem upravovat, 
deformovat proporce, měnit barevnost, nebo zaměňovat písmo. 
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Písmo
Primární písmo se používá především pro nadpisy a důležitá sdělení. 

Primární písmo

Brown
Thin Backslanted, Thin Italic,
Light, Light Italic,
Regular
Bold, Bold Italic

Italic,
Bold Italic
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Web
Symbol odkazující na webové stránky užíváme bez „www.“ a s důrazem na „drfg“.
Primárně symbol umisťujeme otočený o 90° do pravé části stránky zarovnaný na střed.
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