
 

 

Profilmanual  
Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til 
Løvaas maskin 
 
 
  
 



 

 

PROFILMANUAL LØVAAS GRUPPEN  

Løvaas har bidratt til å bygget landet siden 1972 
stein for stein.  Stein viser robusthet og styrke 

Denne mur er med  som grafiske 
 element og bringer videre budskapet. 



 

 

PROFILMANUAL LØVAAS GRUPPEN  

Logo 
Logoen til LØVAAS MASKIN består av en sterk og 
enkel logotype. Profilelementet treet bygger på 
det vertikale uttrykket fra faget som LØVAAS 
GRUPPEN har levert i gjennom en solid historie.  

Logoen er tydelig og egner seg godt til bruk på 
fotografi og andre bakgrunner, og fungerer like 
bra på digitale flater som på trykte.  

 

Logo font 
Logo er produsert på skrifttypen  
Times new roman 

 

 



 

 

PROFILMANUALÊLØVAASÊGRUPPENÊ 

Logo 
Logoen til de øvrige selskap er merkevarenavn 
som er sterke og skal videreføres. Navne LØV-
AAS er felles og hovedbudskap som binner sam-
men selskapene i en stor familie som viser styrke 
og robusthet. 

 

 

Farge 
Merkevare farge grønn videreføres fra mange år 
som identitet. LOGO skal primært kombineres på 
hvit bakgrunn. 

 

Andre fargesammensetninger kan benytte i trykk-
saker der dette er hensiktsmessige. 

 

 

 

 

 

 

LOGO farge RGB 48/132/70  
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Respektert sone rundt logo  
En logo trenger “luft” rundt seg, dvs. det må være 
en viss avstand til andre grafiske elementer eller 
kanten av elementet.  

Benytt minimum avstand lik høyden på logotypen. 
Dette er minimum avstand, bruk gjerne mer.  

 

NB - når ordbildet benyttes uten undernavn kan 
man knipe inn på respektert sone.  

Eksempelvis trykt på en penn. 
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Negativ versjon av logo 
Hovedregel: Logo skal stå i hvitt dersom logoen 
skal plasseres på foto eller farget bakgrunn.  

 

Unntak 
Ved bruk på arbeidstøy der logo benyttes på lyst 
underlag som synbarhetstøy. 

Ved bruk på arbeidstøy som sort underbekled-
ning. 
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Feil bruk av logo 
For at logoen skal kommunisere best mulig, er 
det viktig at den brukes riktig. Vi ønsker å bygge 
merkevarenavnet tydelig og logo skal ivareta ren-
het og stil. 

 

Kombiner ikke logoen med andre elementer som 
for eksempel logoer, ord, grafikk, bilder, slagord 
eller symboler som kan skape en hybridlogo. 

AndreÊlogoÊellerÊsertifiseringssymbolÊskalÊ
ikkeÊbenyttesÊsammenÊmedÊlogo.ÊKanÊbenyt-
tesÊiÊsammenhengÊmedÊandreÊgrafiskeÊutfor-
mingerÊmenÊikkeÊsammenhengÊmedÊlogo. 
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Typografi informasjonsmateriell  
Skriftsnittet Fjalla One og Roboto condensed light 
er valgt som profil-typografi for Løvaas gruppen 
og skal brukes i alt informasjonsmateriell 
(trykksaker, bannere, plakater etc.).  

Skrifttypene er i OpenType format, dvs. kan bru-
kes på både PC og Mac.  

 

Typografi kontorbruk  
Til kontorbruk (Word, PowerPoint, web etc.) skal 
skriftsnittet Arial benyttes.  

Det er en standard font som finnes på de aller 
fleste datamaskiner.  

Roboto condensed 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Fjalla one 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

Arial 
AÊBÊCÊDÊEÊFÊGÊHÊIÊJÊKÊLÊMÊNÊOÊPÊQÊRÊSÊTÊUÊVÊWÊXÊYÊZÊÆÊØÊÅ 
aÊbÊcÊdÊeÊfÊgÊhÊiÊjÊkÊlÊmÊnÊoÊpÊqÊrÊsÊtÊuÊvÊwÊxÊyÊzÊæÊøÊåÊ1Ê2Ê3Ê4Ê5Ê6Ê7Ê8Ê9Ê0 

 

Arial Bold 
AÊBÊCÊDÊEÊFÊGÊHÊIÊJÊKÊLÊMÊNÊOÊPÊQÊRÊSÊTÊUÊVÊWÊXÊYÊZÊÆÊØÊÅ 
aÊbÊcÊdÊeÊfÊgÊhÊiÊjÊkÊlÊmÊnÊoÊpÊqÊrÊsÊtÊuÊvÊwÊxÊyÊzÊæÊøÊåÊ1Ê2Ê3Ê4Ê5Ê6Ê7Ê8Ê9Ê0 
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Farge 
Farger er en viktig del av Løvaas identitet. Farge-
ne i denne paletten skal benyttes på alt kommuni-
kasjonsmateriell for å skape identitet og gjen-
kjennelse. 

 

RGB 
0/0/0 

Hovedfarge 
RGB 

48/132/70 

RAL 
6024 

RGB 
8/90/45 

RGB 
38/38/38 

RGB 
89/89/89 

RGB 
119/119/119 

RGB 
217/217/217 

RGB 
255/255/255 

RALÊ9010 
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Visittkort 
Alle visittkort skal settes opp som 
Eksempelet. 
 
Logo valg i henhold til selskaps tilhørighet. 
 
Format: 90x55 mm 
 
Hovedfarge brukes 
 
 
 
Profilering av sertifiseringer / akkrediteringer kan 
benyttes. Brukes i beskjeden størrelse. 

Framside Bakside 
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Grafiske elementer 
LøvaasÊgruppenÊsittÊgrafiskeÊelementÊerÊdetÊ
grønneÊtre.ÊDetteÊelementÊtrekkesÊfremÊderÊ
detÊerÊhensiktsmessig.. 

TreetÊkanÊbenyttesÊiÊandreÊgrafiskeÊelemen-
terÊderÊfargeÊendres.ÊDetteÊkanÊværeÊforÊek-
sempelÊiÊtrykksakerÊellerÊsomÊvindusedekor. 
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Piktogram positive 
Piktogrammer er enkle grafiske symboler 
som brukes til informasjon i stedet for tekst. 
Hensikten med piktogrammene er å nå flest 
mulig brukergrupper med det aktuelle budskapet. 
 
Positive piktogrammer brukes på lyse 
bakgrunner.  
 

Farge  
Piktogram skal kunne brukes med farger fra 
fargepalleten. 
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PowerPoint 
I PowerPoint brukes tilleggs font Arial – dette for 
a sikre at presentasjonen fungerer optimalt på 
alle maskiner. 
 
Powerpointpresentasjoner er en flate som formid-
ler Løvaas maskin sin identitet – tenk derfor på å 
holde designet enkelt og luftig, samt at bildebru-
ken er konsekvent. 
 
Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i 
arkivsystemet. 
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Digitale dokumentmaler 
Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i 
arkivsystemet. 

 

IllustrasjonÊmøtereferat 

IllustrasjonÊnotat 

HovedÊoppsettÊbrev 
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Kursbevis og attester 
Dokumentmaler er utarbeidet og er tilrettelagt i 
arkivsystemet. 
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Konvolutter 
Alle konvolutter skal ha en tydelig profilering av 
logo. 
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E –post signatur 
En E-post skal fremstå ryddig og gi nødvendig 
informasjon om hvem avsender er.  

 

E-post signatur skal legges inn etter denne mal 
for alle ansatte. 

 

Skrifttype: Arial  

Størrelse: 10 på tekst over logo og størrelse 8 
under logo. 

 

Logo størrelse tilpasses tekst lengden på adres-
se linjen. 

 

Navnet skal fremheves ved bruk av fet skrifttype 

 

MedÊvennligÊhilsenÊ/ÊBestÊregard 

 

Per Svimeslått 
Anleggsleder 

E-post:ÊPerÊSvimeslått@lovaas-maskin.no 
Mob:Ê+47ÊÊ999Ê99Ê999 

 

 

 

EspehaugenÊ54,ÊNO-5258ÊBlomsterdalen 
Tlf:Ê+47Ê55Ê17Ê60Ê70 
E-post:Êpost@lovaas-maskin.no 
Web:Êwww.lovaas-maskin.no 
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Stillingsannonse 
Stillingsannonse til både print og web 

Eksempel på teaser annonse 

Eksempel på full tekst annonse 
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Publikasjoner 
En enkelhet er gjennomgående i alle trykksaker. 
Hovedfargen grønn benyttes som farge på over-
skrifter og elementer. 

 

Bilder skal gi god støtte til tekst, bilder brukes io 
grå utførelse 
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Rollup 
Med rollup kan du enkelt promotere selskapet og 
tjeneste tilbud, enten du er på messe, salgsevent 
og eller som dekor i egne lokaliteter. 

 

Rollup egner seg godt til å nå budskap i kurs og 
opplæringsøyemed. 
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Verneutstyr 
Arbeidstøy merkes med logo på rygg og front.  

 

På rygg benytte tilpasset logo 
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Profilering kjøretøy 
 

EnsartetÊvirkemiddelÊtilÊåÊkommunisereÊsittÊ
budskapÊogÊgjøreÊeffektivÊbrukÊavÊpotensiellÊ
plassÊforÊannonseringÊogÊmerkevarebyg-
ging. 

 

AlleÊkjøretøyerÊskalÊfremståÊmedÊhvitÊbunn-
farge. 
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Profilering kjøretøy 
 

Ensartet virkemiddel til å kommunisere sitt bud-
skap og gjøre effektiv bruk av potensiell plass for 
annonsering og merkevarebygging. 

 

Alle kjøretøyer skal fremstå med hvit bunnfarge.  
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Arbeidsmaskiner 
Profilering av arbeidsutstyr og andre løse enheter 
skal fremstå med hvit bunnfarge (I den utstrek-
ning det er mulig) med logo. 

Det skal legges vekt på at flater med logo frem-
står hel og ikke tilgriset, misfarget eller skadet. 

 

Profil er viktig for at  selskapet skal fremstå pro-
fesjonelt. Dette har også sammenheng med hvor-
dan  kjøretøy og utstyr fremstår. Derfor skal sel-
skapet ha stort fokus på renhold, å være skade-
fritt, lysutstyr virker med mer. 
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Digitale flater 
Den digitale flate skal gjengi en helhetlig visuell 
profil som gjenkjennes også på andre flater. 

Fargebruk skal styres av angitt fargepalett. 

 

Bevist bruk av tydelige iconer og valg skal være 
en gjennomgående navigering på sidene til Løv-
aas. 

 

Responsiv web design 

Løvaas skal ha en digital flate som er tilpassete 
bruk på pc vel som lesebrett og mobiltelefoner. 

 

Sidene skal være responsive. 


