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ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUSE
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ASTANGU

SISSEJ U HATUS

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse logo on
kahevärviline ning reibas kombinatsioon sisaldab
teineteist tasakaalustavat violetset ja helerohelist
värvitooni. Värske heleroheline toon on optimistlik ja
sümboliseerib teadmiste valgust, lootusi ning uut
algust. Violetne toon on julge, rõhutab väärikust,
mõtiskelu ja usaldust.
Logo koosneb korrastatud ja dünaamilises liikumises
olevatest ringidest, mis organiseeritult püüdlevad
üheskoos edasi ja üles. See on koostöö, miilest sünnib
täht A - A nagu areng ja algus, A nagu Astangu.

ASTANGU

LOGO PEAMINE VÄRVI KOMBINATSIOON

Logo värvivalik on esitatud värvipaaridena, neist peamine kombinatsioon on lilla koos valgega.

TUMELILLA
PMS C 260
PMS U 249
CMYK C-70, M-l 00, Y-5, K-25
RG B R-97, G-23, B-89

Selline kombinatsioon on logos kasutatav nii positiivis kui ka negatiivis.
Kõigil korporatiivmaterjalidel on eelistatud
logo kasutamine kas valgel või korporatiivlillal taustal.
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ASTANGU

LOGO LISA VÄRVIKOMBINATSIOON

Teine peamine värvikombinatsioon on lilla koos helerohelisega.
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ASTANGU

Helerohelist logo võib kasutada ainult korporatiivlillal taustal.
Antud kombinatsioonid on mõeldud kasutamiseks peamiselt korporatiivmaterjalidel.
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ASTANGU

LOGO KASUTAMINE HALLTOONIDES JA MONOKROOMSELT

Logo kasutamisel halltoonides või monokroomselt tuleb jälgida, et
logotüübi ja tausta vahel säiliks piisav kontrast.
(näiteks valgel taustal peab halltoon olema vähemalt 30% black)
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ASTANGU

ASTANGU

40% BLACK

30% BLACK
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ASTANGU

LOGO STANTSITULT

Korporatiivmaterjalide kujundamisel võib kasutada materjalist välja stantsitud logo piltmärki ilma ASTANGU kirjata
Materjali värv on sellistel puhkudel teisejärguline.

LOGO KAITSERUUM
Logo ümbritseb kaitseruum, mis kindlustab logo väljapaistvuse ja eristuvuse.
Kaitseruumi suurus on proportsionaalselt seotud logo piltmärgi ühe ringi suurusega.
Seilesse alasse ei tohi paigutada teisi graafilisi elemente või tekste.
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MINIMAALNE KASUTAMISSUURUS
5mm
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Minimaalne logo reprodutseerimissuurus on 5X4.5 mm
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ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS
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LOGO VERSIOONID LISAKIRJEGA AKRK VÕI PTAK PEAMISES VÄRVIKOMBINATSIOONIS

Sümmeetriline vertikaalne asetus
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ASTANGU
•43$$

Vertikaalne asetus
Uoondumisega vasakule)
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ASTANGU
■ it-1$

Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS

Need kombinatsioonid on kasutatavad nii positiivis kui ka negatiivis ning mustvalgelt.
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ASTANGU
ASTANGU
KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS
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ASTANGU
613D

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

LOGO VERSIOONID LISAKIRJEGA AKRK VÕI PTAK LISAVÄRVIGA

Sümmeetriline vertikaalne asetus
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ASTANGU
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Vertikaalne asetus
Uoondumisega vasakule)
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ASTANGU
A KRK

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

PUUDEALASE TEABE JAABIVAHENDITE KESKUS
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ASTANGU
PUUDEALASE TEABE
JA ABIVAHENDITE KESKUS
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ASTANGU
. . . Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

LOGO VERSIOONID LISAKIRJE VÕI SLOGANIGA

Logo kaitseruumi võib kirjutada kas
slogani või veebiaadressi
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Vertikaalne asetus
Uoondumisega vasakule)
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ASTANGU

ASTANGU

www.astangu.ee

ÜHESKOOS ON LIHTSAM

•••
••

ASTANGU
üheskoos on lihtsam
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ASTANGU
www.astangu.ee

LOGO ERIVERSIOONID

Logo kaitseruumi võib erandjuhul paigutada kas slogani või www aadressi.
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ASTANGU
www.astangu.ee

Horisontaalne asetus suurendatud ASTANGU kirjaga.
Kasutamiseks AINULT väga väiksemõõduliste pindade puhul (pastapliiats jne).
Siin kehtivad vertikaalse asetusega märgi kasutamise reeglid.
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LOGO KASUTAMINE GRAAFILISELT AKTIIVSEL TAUSTAL
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ASTANGU

ASTANGU
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Erandjuhul võib tumelillat logo
kasutada foto taustal, kui taust ühtib
või on praktiliselt identne
korporatiivrohelise tooniga ja pole
graafiliselt intensiivne.

ASTANGU

ASTANGU
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ASTANGU

LOGO VÄÄRKASUTAMINE
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ASTANGU

VISI ITKAART A
visiitkaart 55x90 mm (ümarad nurgad)
paber: lvory Board 330 g (MAP)

ASTANGU
MARI RULL direktor
GSM +372 5625 7202

mari.rull@astangu.ee

Astangu Kutserehbilitatsiooni Keskus
Astangu 27 Tallinn 13519
tel +372 659 4001 faks +372 659 0520
www.astangu.ee

VISIITKAART EEST

VISI ITKAART TAGANT

VISI ITKAART B
visiitkaart 55x90 mm
(ümarad nurgad+ stantsitud logomärk)
paber: lvory Board 330 g (MAP)

ASTANGU
MARI RULL direktor
GSM +372 5625 7202

mari.rull@astangu.ee

Astangu Kutserehbilitatsiooni Keskus
Astangu 27 Tallinn 13519
tel +372 659 4001 faks +372 659 0520
www.astangu.ee

VISIITKAART EEST

VISIITKAARTTAGANT
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Kl RJABLAN KETT Ä4
210x297
Paber Oata Copy 90g (MAP)
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AKRK Astangu 27 Tallinn

REG NR 70003566

13519 tel +372 659 4001

SEB 102200234567

astangu@astangu.ee

faks +372 659 0520
www.astangu.ee

ASTANGU

TUNNISTUS/BLANKETT
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ASTANGU
210x297
Paber Oata Copy 160g (MAP)

ASTANGU VOCATIONAL REHABILITATION CENTRE Astangu 27, 13519 Tallinn, Registrikood Register code 70003566

Kokkuvõtvalt veel paar
sõna teema kohta 24 p

Vahepealkirja
suurus 36 p

VOLDIK l

Voldiku
teema 48 p

Sisuteksti suurus g p Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

297x210
Paber Oata Copy 160g (MAP)

et dolare magna aliqua. Ut enim ad mini m veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolare eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollitanim id est laborum.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolare magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Pealkirja

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim

suurus 36 p

id est laborurn."

•
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ASTANGU

ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS AKRK

Astangu 27 Tallinn 13519 tel +372 659 4001 faks +372 659 0520
www.astangu.ee astangu@astangu.ee

nui la pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est

sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
Consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

magna aliqua. Ut enim ad m inim veniam, quis nostrud

sint occaecat cupidatat non proident, su nt in culpa qui officia

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

deserunt mollitanim id est laborurn." "

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nui la pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, su nt in culpa qui officia

l
l
l
l
l
l
l

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad mi nim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia

............ , ..............,. ........ •••
·······················································~················ • •
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ASTANGU
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ASTANGU

VOLDIK 11

297x210
Paber Data Copy 160g (MAP)

Pealkirja
suurus 36 p

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolare eu fugiat

in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non preident,

nui la pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,

sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est

sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolare

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

velit esse cillum dolare eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

magna aliqua. Ut enim ad mi nim veniam, quis nostrud

magna aliqua. Ut enim ad mini m veniam, quis

sint occaecat cupidatat non preident, sunt in culpa qui officia

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

nostruddeserunt mollitanim id est laborum:•

deserunt mollitanim id est laborurn.""

commoddeserunt mollitanim id est laborum.""

Consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

•
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ASTANGU

DOKUMENDIKAANED Ä4
210x297
Paber: l nvercote 300 g (MAP)

POWERPOINT PRESENTATSIOONI PÕHI

ETTE KA N DE PEA LK l RI

[48 P]

Esitaja 10.02.2010 [18 p]
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ASTANGU

Pealkiri [36p] Lorem ipsum dolor

Lehekülg tabelite ja/või piltide jaoks [36p]
Tabeli nimi[14p]

Tabeli nimi[14p]

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Highlight
boid [14P], quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

Tabeli nimi[14p]

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolare eu fugiat nui la pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollitanim id est laborurn.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolare magna aliqua. Ut enim ad minim veniam ...[14p]

Pildi allkiri[14p]

•
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ASTANGU
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ASTANGU

LISA GRAAFILISED ELEMENDID JA VÄRVID

Piltmärgi motiivist tuletatud riba ehk nö. kärg.

TUMELILLA

•
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HELEROHELINE

50%
TUMELILLA

50%
HELEROHELINE
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LISA GRAAFILISED ELEMENDID JA VÄRVID

Kui tekkinud joone motiiv on liiga intensiivne
ja/või see on kujunduslikult põhjendatud,
võib seda hõrendada.
Hõrendada võib ainult vasakult äärest.
Logost lähtuv ringide kalle peab paremal säilima.

Kärje täidiseks võib olla ka korporatiivvärvide
gradatsioon paremalt vasakule.
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KÄRJE KASUTAMINE FIRMAGRAAFIKAS

Kärg ei tohi paikneda logole lähemal kui seda näeb ette kaitseruum.

1

Firmagraafika ilmestamiseks võib kasutada ka suurendatud kärjemotiivi.
Sellisel juhul peab kärjemotiivi ühe ringi suurus olema VÄHEMALT
võrdne või suurem, kui samal väljal paiknev logo.
Suurendatud kärjemotiivi puhul pole kärje ja logo omavaheline
joondumine fikseeritud.

----------. --------- -------
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___________ AS TA N.G U____________ _
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ASTANGU

TUNNISTUS/BLANKETT
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ASTANGU VOCATIONAL REHABILITATION CENTRE Astangu 27, 13519 Tallinn, Registrikood Register code 70003566
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ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS

Astangu 27
Tallinn 13519

tel +372 659 4001
faks +372 659 0520

REG NR 70003566
SEB 102200234567

www.astangu.ee
asta ngu@astangu.ee

TÜPOGRAAFIA
Peamiseks kirjatüübiks on Scala Sans.
Rõhutamiseks ja liigendamiseks kasutatakse sama fondi perekonna eritugevusega stiile.
Scala Sans

Aa BbCc Dd Ee FfG g H hliJj Kk LI M m N nOo PpQq
RrSsTtUuVvÕõÄäÖöÜül 23456789
Scala Sans Boid

ABCDEFG H lj KLM NOPQRSTUVÕÄÖÜabcdefghijklmnopqrstuvõäöüo12345678
Scala Sans ltalic

ABCDEFGHljKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜabcdefghijklmnopqrstuvõäöüo12345678
Scala Sans Caps

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄöü012345678

Elektrooniliste dokumentide sisutekstide juures (presentatsioonid, e-kirjad, veebikeskkond), kus tehniliselt
ei ole võimalik kasutada peamist kirjatüüpi, on asenduskirjatüübiks Verdana või Arial.

