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Piktogram loga

CMYK: 20 0 100 0
Pantone: 396 C
RGB: 223 221 0
HEX: dfdc00

Texty loga/pozadí

CMYK: 6 0 6 76
Pantone: 425 C
RGB: 85 86 89
HEX: 555659
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PÍSMO LOGA
Georgia Bold – veškeré kapitálky v logu

Constantia Regular – malé písmeno e v logu

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

DOPLŇKOVÉ PÍSMO
Georgia Regular

Helvetica Neu (narrow, regular, extended)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
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ČESKÁ VARIANTA

ANGLICKÁ VARIANTA
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ČESKÁ VARIANTA

ANGLICKÁ VARIANTA
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PREMISES ARE HYPOTHESES AWAITING
SCIENTIFIC CONFIRMATION

• Em isitatur asperibea quatio

Tempor aut occulpa quiatur sit que diostrum dollatur aditat faccus, occaborporro tem culparc iduntibus num expliquid most anto dit repraturion et hic tent.

• Iberchil molupti id que eum
Ditiate nos es im utem la corrori tatemqu aecabo.

• Labor molupta quidit lauda quis magnis
Et hic tenis voluptae pe nihil moles enderibus.

PREMISES ARE HYPOTHESES
AWAITING SCIENTIFIC
CONFIRMATION

• Sitatem idit que cullat dolorest
• Occum repudaecto to inciis quodist

| 01
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