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Sieťová
konštrukcia
loga

Logo ARGUS MEDIA sa 
skladá z dvoch grafických
prvkov - grafického symbolu 
a textovej časti ARGUS MEDIA. 

Sieťová konštrukcia loga
naznačuje spôsob
vytvorenia grafického 
symbolu pomocou
štvorcovej siete 
a vzájomnú polohu oboch
prvkov.

Pomernou jednotkou 
pre definovanie proporcií 
a vzdialeností je rozmer „x“,
ktorý zodpovedá dĺžke 
strany základného
štvorca v štvorcovej sieti 
symbolu značky.
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Logo ARGUS MEDIA
je dovolené použiť 
iba v týchto farebných
variantách. Podľa toho,
či je podklad bledý
alebo tmavý, použije 
sa príslušné farebné 
alebo čiernobiele
logo tak, aby bolo 
dobre čitateľné 
na tomto podklade.

V základnom farebnom 
prevedení sa logo
aplikuje na bledom pozadí. 
Pre aplikáciu na pozadie 
tmavej farby je určená 
negatívna verzia loga. 

V prípade čiernobielej tlače
je použiteľná prípustná, 
čiernobiela varianta loga.

Prípustné farebné varianty
na bledom pozadí

na bledom pozadí

negatívne prevedenie na tmavom pozadí

negatívne prevedenie na tmavom pozadí
Prípustné čiernobiele varianty

Prípustné
farebné 
varianty loga
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Ochranná 
zóna 
a minimálna
veľkosť loga
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Dodržanie ochrannej zóny 
zabezpečuje dobrú 
rozpoznateľnosť značky a jej 
dobrú čitateľnosť. Jednotkou 
pre vymedzenie ochrannej 
zóny je písmeno „A”, ktoré 
má rovnakú veľkosť ako 
v názve „ARGUS”.

Veľkosť ochrannej zóny 
je rovnaká pre základne
aj pre negatívne prevedenie.

Minimálna veľkosť značky 
je navrhnutá vzhľadom 
na technické možnosti 
bežných kancelárskych 
tlačiarní a iných 
reprodukčných techník.
Nedodržanie minimálnej 
veľkosti môže znamenať 
zhoršenie prípadne úplné 
znemožnenie čitateľnosti.

15 mm 15 mm
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Použité farby 
v logu
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V logu ARGUS MEDIA
sa používajú dve základné 
farby (výnimkou je iba
čiernobiele prevedenie).
Popis týchto farieb je 
uvedený pre systémy
CMYK, RGB a pre systém 
priamych farieb Pantone.

CMYK:
C: 25%
M: 100%
Y: 100% 
K: 0%

CMYK:
C: 0%
M: 0%
Y: 0% 
K: 100%

RGB:
R: 189
G: 18
B: 32

RGB:
R: 0
G: 0
B: 0

PANTONE:
Pantone 187 M
 

PANTONE:
Pantone Black C
 



Sieťová
konštrukcia
loga

Logo GRAND MAGAZINE sa 
skladá z dvoch textových 
prvkov  GRAND 
a MAGAZINE.

Sieťová konštrukcia loga
naznačuje spôsob
vytvorenia loga pomocou
štvorcovej siete 
a vzájomnú polohu oboch
textových prvkov.

Pomernou jednotkou 
pre definovanie proporcií 
a vzdialeností je rozmer „x“,
ktorý zodpovedá dĺžke 
strany základného
štvorca v štvorcovej sieti 
symbolu značky.
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Prípustné farebné varianty
na bledom pozadí

na bledom pozadí

negatívne prevedenie na tmavom pozadí

negatívne prevedenie na tmavom pozadí
Prípustné čiernobiele varianty

Prípustné
farebné 
varianty loga
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Logo GRAND MAGAZINE
je dovolené použiť iba v týchto
farebných variantách (výnimku 
tvorí titulka, kde je možné použiť 
akúkoľvek farebnosť). 
Podľa toho, či je podklad bledý 
alebo tmavý, použije sa príslušné 
farebné alebo čiernobiele logo 
tak, aby bolo dobre čitateľné 
na tomto podklade.

V základnom farebnom 
prevedení sa logo aplikuje 
na bledom pozadí. Pre aplikáciu 
na pozadie tmavej farby je 
určená negatívna verzia loga. 

V prípade čiernobielej tlače
je použiteľná prípustná, 
čiernobiela varianta loga.
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Ochranná 
zóna 
a minimálna
veľkosť loga
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Dodržanie ochrannej zóny 
zabezpečuje dobrú 
rozpoznateľnosť značky a jej 
dobrú čitateľnosť. Jednotkou 
pre vymedzenie ochrannej 
zóny je písmeno „A”, ktoré 
má rovnakú veľkosť ako 
v názve „GRAND”.

Veľkosť ochrannej zóny 
je rovnaká pre základne
aj pre negatívne prevedenie.

Minimálna veľkosť značky 
je navrhnutá vzhľadom 
na technické možnosti 
bežných kancelárskych 
tlačiarní a iných 
reprodukčných techník.
Nedodržanie minimálnej 
veľkosti môže znamenať 
zhoršenie prípadne úplné 
znemožnenie čitateľnosti.

15 mm 15 mm
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Použité farby 
v logu
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V logu GRAND MAGAZINE
sa používajú dve základné 
farby (výnimkou je iba
čiernobiele prevedenie).
Popis týchto farieb je 
uvedený pre systémy
CMYK, RGB a pre systém 
priamych farieb Pantone.

CMYK:
C: 24%
M: 35%
Y: 97% 
K: 1%

RGB:
R: 204
G: 163
B: 19

PANTONE:
Pantone 118 C
 



Vzor
hlavičkového
papiera
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Vzor vizitky
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Vzor pera
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mail: kontakt@argusmedia.sk 
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