Profilmanual
Vår grafiska profilmanual är ett verktyg för att uppnå ett enhetligt uttryck i vår kommunikation och
skapa en tydlig avsändare där vi är lätta att identifiera. Den innehåller få regler för att ge utrymme för
den kreativitet som behövs. Om profilmanualen inte ger klara besked ber vi dig kontakta vår
presskontakt.

Tack för att du vårdar vår profil.
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Logotypen
Logotypen är en bild, gjord med vårt egna typsnitt, sammansatt med noggrant avvägda avstånd mellan
varje bokstav. Logotypen får aldrig skrivas direkt med typsnittet Stockholm Runt eftersom formen då
kommer att avvika från originalet.
Logotypen finns i tre utföranden för att passa till de vanligaste sammanhang där den förekommer, grön
(PMS 354), svart och vit.
Helst ska logotypen återges som grön i nyansen PMS 354. I svartvitt tryck skall logon återges 100%
svart när bakgrunden är ljus. Skulle logon användas i en mörk tonplatta eller bild får den vita logon
användas.
Logotypen får aldrig förvrängas.
Stockholmshems logotyp kan beställas från vår presskontakt.

Kartillustration
Tillsammans med vår logotyp och vårt profilskapande typsnitt finns också en kartillustration över
Södermalm där valda utsnitt kan användas som dekor. Kartan är inte tänkt som ett märke som alltid
ska finnas med. Kartan finns som eps-fil och kan beställas ifrån vår presskontakt. Kartans grå färg är
PMS 420.

Tillsammans med Stockholms stad
Stockholmshem ingår i Stockholms stads kommunkoncern och texten "En del av Stockholms stad" ska
finnas med i kursivt typsnitt på trycksaker i anslutning till Stockholmshems adressuppgifter.
Mer om Stockholms stads grafiska profil hittar du på www.stockholm.se.

=

Profilfärg
Vår profilfärg heter PMS 354 när den trycks som en enfärgad Pantonefärg. I många trycksammanhang
används fyrfärgstryck och nyansen anges med färgerna cyan, magenta, gult och svart (CMYK).
(C) Cyan 91%
(M) Magenta 0%
(Y) Gult 83%
(K) Svart 0%

Typsnitt
Inför 2000-talet fick Stockholmshem sin logotyp och det egna typsnittet Stockholm Runt. Tanken är att
det egna typsnittet använt i vår information ska samverka med formgivningen till att bli vårt grafiska
uttryck.
Stockholm Runt är ritat av Franko Luin och finns i två skärningar, tunn och fet. Dessa finns som
postskript både för PC och Macintosh.
Beställ typsnitten från vår presskontakt.
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Vår presskontakt
Logotyp, typsnitt, och kartillustration kan beställas från vår presskontakt. All grafisk utformning skall
godkännas av beställaren innan den trycks. Vår presskontakt kan hjälpa till med förslag och
rekommendationer för att erhålla det enhetliga grafiska uttryck som Stockholmshem strävar efter.
Kontaktuppgifter till vår presskontakt hittar du på stockholmshem.se/Kontakt/Presskontakter/.
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En del av
Stockholms stad.

