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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.1 zasady konstrukcji

Prototyp logotypu ITA zaprojektowa³ Pan Henryk Papie¿. Natomiast uporz¹dkowanie graficzne,
nadanie efektów trójwymiarowych i w³¹czenie do szaty graficznej zaprojektowa³a³ Andrzej Karpiñski.

Inspiracj¹ do powstania logo by³o skojarzenie ze szlifem diamentu i narzêdziami precycyjnymi:

Logotyp ITA jest oparty o trójk¹t prostok¹tny w proporcjach: ( 1 : 2,4 : 2,6 ), gdzie  jest g³ównym
odcinkiem powielanym w ca³ej konstrukcji logotypu. Po zwielokrotnieniu trójk¹ta uzyskujemy system
odwróconych, zazêbiaj¹cych siê trójk¹tów równoramiennych. Wokó³ nich, w najbli¿szej odleg³oœci
umieszczamy kwadraty o boku , ograniczaj¹ce pole logotypu wraz z jego stref¹ ochronn¹.
Poni¿ej schemat geometryczny na siatce 2mm.
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.2 budowa i strefa ochronna

Po pozostawieniu trzech trójk¹tów równoramiennych ( , ,  ) powstaje wstêpny trapez równoramienny.
Do ka¿dego z trójk¹tów dodajemy obrys wewnêtrzny o gruboœci  trójk¹ta.
Na poni¿szej siatce obrys ten odpowiada gruboœci 2mm.
Kwadraty  wyznaczaj¹ strefê ochronn¹ logotypu zaznaczon¹ kolorem szarym.
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.3 szczegó³y budowy i strefa ochronna

Nastêpnym krokiem jest wyrównanie w poziomie wierzcho³ków i podstaw trójk¹tów. W tym celu
przesuwamy centralny trójk¹t wraz z obrysem w dó³ o odleg³oœæ równ¹  trójk¹ta.
Na poni¿szej siatce wartoœæ ta wynosi 3mm. Nastêpnie usuwamy wystaj¹ce wierzcho³ki zaznaczone
kolorem czerwonym. Nachodz¹ce na siebie linie pomiêdzy trójk¹tami usuwamy tak, aby powsta³
trapez równoramienny symetrycznie wype³niony trzema trójk¹tami.

1,5 gruboœci obrysu

1,5 gruboœci obrysu
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.4 kolorystyka

Trapez wype³niamy kolorem szarym wg nastepuj¹cych systemów kolorów:
(C/M/Y/K %) 0/0/0/11
(C/M/Y/K %) 0/0/0/10
RGB 219, 219, 219\
web #cccccc
Grayscale K10%
Pantone 427
RAL 7047 (zbli¿ony odpowiednik folii samoprzylepnej Oracal 072)

Trójk¹ty wype³niamy kolorem niebieskim wg nastepuj¹cych systemów kolorów:
(C/M/Y/K %) 100/66/0/2
(C/M/Y/K %) 100/60/0/10
RGB 0, 73, 144
web #003399
Grayscale K90%
Pantone 286
RAL 5002 (zbli¿ony odpowiednik folii samoprzylepnej Oracal 067)
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.5 budowa liter 

Trzy litery ITA zastosowane w logotypie pochodz¹ z kroju pisma Switzerland. Litery zosta³y
zmodyfikowane wzglêdem kroju macierzystego i umieszczone w trójk¹tach na zasadach
symetrii i subiektywnej równowagi optycznej.
Modyfikacje liter ITA polega³y na:

1. W literze A zmieniono k¹ty nachylenia tak, aby by³y równoleg³e do boków trójk¹ta .
2. Wysokoœæ litery A zosta³a przeniesiona do liter I i T.
3. Wysokoœæ belki litery A  jest równa wysokoœci belki litery T .
4. Szerokoœæ nogi litery T jest równa szerokoœci litery I .

(mod. 1)

(mod. 2) (mod. 3)
(mod. 4) (mod. 5)
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.6 logotyp barwny kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, dwuwymiarowy, barwny logotyp ITA wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i niebieskim. Kolor t³a niebieski to¿samy z kolorem logo. 
Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .6mm

6mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.7 logotyp jednobarwny kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, dwuwymiarowy, barwny logotyp ITA wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i niebieskim. Kolor t³a niebieski to¿samy z kolorem logo. Wariant
maksymalnie uproszczony, bez u¿ycia koloru szarego. Na bia³ym tle logotyp jest pozbawiony
trapezu okalaj¹cego. Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .6mm

6mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.8 skale szaroœci, kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, dwuwymiarowy, logotyp ITA w skalach szaroœci wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i szarym (K70%). Kolor t³a szary to¿samy z kolorem logo. 
Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .6mm

6mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.9 szary, kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, dwuwymiarowy, logotyp ITA w skalach szaroœci wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i szarym (K70%). Kolor t³a szary to¿samy z kolorem logo. Wariant
maksymalnie uproszczony, bez u¿ycia koloru szarego (K10%). Na bia³ym tle logotyp jest pozbawiony
trapezu okalaj¹cego. Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .6mm

6mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.8 logotyp barwny, przestrzenny,
             kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, barwny, “trójwymiarowy”, logotyp ITA wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i niebieskim. Kolor t³a to¿samy z kolorem logo. 
Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .14mm

14mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.9 logotyp w skalach szaroœci, przestrzenny,
             kontekst z t³em, wielkoœæ minimalna

Gotowy, “trójwymiarowy”, logotyp ITA w skalach szaroœci wraz z zaznaczon¹ stref¹ ochronn¹ na dwóch,
dopuszczalnych t³ach; bia³ym i szarym (K70%).
Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .14mm

14mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.10 logotyp przestrzenny, wariacje t³a, wielkoœæ minimalna

Logotyp ITA na tle specjalnym (t³o opisane w nastêpnych dzia³ach). Logo wystêpuje wy³¹cznie
w wersji “trójwymiarowej”. Poni¿ej wersja barwna i w skalach szaroœci.
Minimalna wysokoœæ logotypu zapewniaj¹ca czytelnoœæ wynosi .14mm

14mm
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SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.11 logotyp przestrzenny wraz z napisem,
               strefa ochronna, wielkoœæ minimalna
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strefa ochronna

dodatkowa strefa ochronna

Logotyp ITA mo¿e wystepowaæ wraz z napisem: ZAAWANSOWANE SYSTEMY POMIAROWE
I NARZÊDZIOWE. Napis jest oparty o krój pisma Terminator. Litery zosta³y zmodyfikowane
i umieszczone na tle imituj¹cym szczotkowane aluminium. Napisowi nadano efekt wklês³oœci.
Logo “trójwymiarowe” wraz z napisem “frezowanym” mo¿e wystêpowaæ wy³¹cznie na tle szczot-
kowanego aluminium, które zawiera równie¿ “frezowane” linie, bêd¹ce przed³u¿eniem linii konstruk-
cyjnych logotypu. Linie te, po przeciêciu strefy ochronnej, wyznaczaj¹ szerokoœæ napisu ( ).
Napis w dwóch wersach, centralnie justowany, umieszcza siê tu¿ pod stref¹ ochronn¹ logotypu.
W takim przypadku strefa ochronna logotypu wraz z napisem jest przed³u¿ona w dó³ o dwie wyso-
koœci napisu. Poni¿ej wersja barwna i w skalach szaroœci. Minimalna wysokoœæ logotypu 
zapewnia czytelnoœæ napisu frezowanego wys. . W takim przypadku ca³a kompozycja, wraz
z polem ochronnym ma minimalny rozmiar 100 x 115mm, mo¿e wiêc byæ stosowana tylko
w zaawansowanych drukach o rozdzielczoœci 300dpi.   

p.1, p. 2

40mm
9mm

9mm



Logotyp ITA nie mo¿e wystêpowaæ w nastêpuj¹cych sytuacjach graficznych:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY LOGOTYPU
    
    1.1 Logotyp
    1.1.12 niedopuszczalne ekspozycje logotypu
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- logo przechylone

- logo w innej kolorystyce ni¿ opisana na stronie 4

- logo w inwersji kolorystycznej

- logo na innym tle ni¿ opisane na stronach 6 - 10 

- logo przechylone - logo przyciête



Szata graficzna ITA jest oparta na ustalonych t³ach. Pierwsze stanowi “szczotkowane aluminium”. 
Jest to specjalnie wykonana kompozycja z zastosowaniem rozmazanych, zawsze poziomych linii.
T³o mo¿na stosowaæ w systemie barwnym lub w skalach szaroœci. T³u zawsze towarzyszy miarka
w centymetrach w skali 1:1 umieszczona w poziomie, zawsze na krawêdzi kompozycji. Jest to
dodatek praktyczny wystêpuj¹cy w wiêkszoœci materia³ów drukowanych.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.1 T³a i elementy graficzne
    2.1.1 szczotkowane aluminium i miarka
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T³o i miarka nie mo¿e wystêpowaæ w innym uk³adzie ni¿ poziomy. Miarka nie mo¿e byæ skalowana:
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T³o jest sk³adnikiem wiêkszoœci kompozycji graficznych. Ma zastosowanie w projektach ok³adek,
kalendarzy, og³oszeñ, itp. W przypadku zastosowania t³a do tekstu, nale¿y je rozjaœniæ zgodnie
z zasadami ustawiania kontrastu tak, aby zapewniæ czytelnoœæ tekstu.
Zasada 1.: Im wiêcej tekstu, tym jaœniejsze t³o!
Zasada 2.: Im drobniejszy tekst, tym jaœniejsze i drobniejsze, poziome pr¹¿ki aluminium! (skalowanie t³a)
Zasada 3.: Oryginalne t³o, w pe³nym nasyceniu, mo¿na stosowaæ tylko do tekstu du¿ego.
Do tekstu pisanego u¿ywa siê kroju pisma Arial normal lub bold nie ni¿szego ni¿ 6 pkt.

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy, 
Tekst przyk³adowy, tekst przyk³adowy,  

Tekst
przyk³adowy

2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.1 T³a i elementy graficzne
    2.1.2 szczotkowane aluminium i tekst



T³o dodatkowe, do stosowania w drukach wiêkszego formatu. T³o nadaje siê tak¿e do prezentacji
zdjêæ urz¹dzeñ. Poni¿sz¹ formê abstrakcyjn¹ mo¿na modyfikowaæ i przystosowywaæ artystycznie
do projektów plakatów, kalendarzy, ogloszeñ. T³o przeznaczone jest do ³¹czenia z innymi
sk³adnikami szaty graficznej firmy ITA.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.1 T³a i elementy graficzne
    2.1.3 rozmyta impresja



Zdjêcie siedziby firmy ITA.  Zdjêcie w wersji barwnej i monochromatycznej przeznaczone do
projektów kalendarzy, katalogów i og³oszeñ prasowych. Zdjêcie zosta³o wycieniowane i poddane
obróbce graficznej w celu usuniêcia z t³a obiektów nie zwi¹zanych z siedzib¹ firmy.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.1 zdjêcie wizerunkowe z samochodami



Zdjêcie alternatywne siedziby firmy ITA.  Zdjêcie w wersji barwnej i monochromatycznej przeznaczone
do projektów kalendarzy, katalogów i og³oszeñ prasowych. Zdjêcie zosta³o wycieniowane i poddane
obróbce graficznej w celu usuniêcia z t³a obiektów nie zwi¹zanych z siedzib¹ firmy.
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.2 zdjêcie wizerunkowe oczyszczone



Szarfy s¹ uzupe³niaj¹cym elementem graficznym, za pomoc¹ którego mo¿na projektowaæ papeteriê
firmow¹. S¹ przeznaczone do projektów papierów firmowych, kopert, faktur, stron internetowych.
Szarfie w kolorze niebieskim towarzyszy czerwony pasek szerokoœci 1:30 szerokoœci szarfy.
Taki model wystêpuje tylko w orientacji poziomej. W orientacji pionowej nie wystepuje dodatkowy
pasek czerwony.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.3 szarfy, kolor dodatkowy

Pasek wype³niamy kolorem czerwonym wg nastepuj¹cych systemów kolorów:
(C/M/Y/K %) 0/100/80/2
RGB 219, 219, 219
web #cc3333
Grayscale K70%
Pantone 7117
RAL 3028 (zbli¿ony odpowiednik folii samoprzylepnej Oracal 032)

Paski pionowe, barwne i w skalach szaroœci. 100% krycia i 20% krycia.



HRC

System identyfikacji wizualnej firmy ITA zawiera komplet piktogramów, reprezentuj¹cych
ofertê/produkty firmy. Piktogramy s¹ zaprojektowane zgodnie z ustalon¹ wczeœniej kolorystyk¹.
Mog¹ byæ ³¹czone z elementami graficznymi opisanymi w poprzednich dzia³ach. Mog¹ byæ
prezentowane tylko na tle bia³ym, niebieskim i imitacji aluminium. Wielkoœæ jednego piktogramu
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ .12mm x 12mm

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.4 piktogramy i wielkoœæ minimalna

Ra
Rz

Rm E

HRC

FN

X - rays

HRC

System identyfikacji wizualnej firmy ITA zawiera komplet piktogramów, reprezentuj¹cych
ofertê/produkty firmy. Piktogramy s¹ zaprojektowane zgodnie z ustalon¹ wczeœniej kolorystyk¹.
Mog¹ byæ ³¹czone z elementami graficznymi opisanymi w poprzednich dzia³ach. Mog¹ byæ
prezentowane tylko na tle bia³ym, niebieskim i imitacji aluminium. Wielkoœæ jednego piktogramu
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ .12mm x 12mm
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.4 piktogramy i wielkoœæ minimalna

Ra
Rz

Rm E

HRC

FN

X - rays

HRC

12mm

Program piktogramów produktowych:

W piktogramach u¿yto dodatkowo koloru b³êkitnego wg nastepuj¹cych systemów kolorów:
(C/M/Y/K %) 40/0/0/0, RGB 219, 219, 219, web #cc3333, Grayscale K70%, Pantone 7117
RAL 3028 (zbli¿ony odpowiednik folii samoprzylepnej Oracal 032)



Poza logotypem i opisanymi wczeœniej elementami graficznymi g³ównym identyfikatorem
optycznym firmy ITA jest “rêka robota”. Rêka zosta³a zbudowana z fragmentów urz¹dzeñ
i narzêdzi wystêpuj¹cych w ofercie firmy. Obiekt ten ma utrwalaæ u klientów bezpoœrednie
skojarzenie z firm¹ ITA bez kontaktu z logotypem lub innymi elementami. Ma byæ silnym
bodŸcem wzrokowym, wspó³tworzyæ wizerunek firmy.
“Rekê robota” mo¿na skalowaæ, kadrowaæ, obracaæ. Nale¿y zwracaæ
uwagê na logiczne umieszczanie œwiat³ocienia i zawsze nadawaæ
palcowi wskazuj¹cemu zakoñczonym frezem konkretn¹
funkcjê. Palec mo¿e grawerowaæ napisy, linie
lub wskazuj¹c, odprowadzaæ wzrok
do innych czêœci reklamy.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
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2. SZATA GRAFICZNA
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.5 rêka robota, uk³ady, kadrowanie



Rêka robota jest wyposa¿ona w podœwietlany, edytowalny ekran LCD, w którym mo¿na wpisywaæ krótk¹,
adekwatn¹ informacjê reklamow¹. Podczas zmiany po³o¿enia rêki nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na
cienie wewnêtrzne samego ekranu i napisu. Cienie musz¹ byæ zgodne ze œwiat³ocieniem ca³ego obiektu.
W ekranach u¿yto kroju pisma LCD2 w kolorze czarnym. 

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

2. 
    
    2.2 Pozosta³e elementy graficzne
    2.2.6 rêka robota, ekran LCD

SZATA GRAFICZNA
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Poni¿ej uproszczony wariant listownika przeznaczonego do druku ofert
i innych dokumentów codziennego u¿ytku:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.1 Listownik
    3.1.1 listownik, wariant uproszczony
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Poni¿ej uproszczony wariant listownika wraz z przyk³adem zastosowania:

3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.1 Listownik
    3.1.2 listownik, wariant uproszczony, przyk³ad zastosowania



Poni¿ej okolicznoœciowy wariant listownika przeznaczonego do druku certyfikatów,
podziêkowañ i innych druków wy¿szego znaczenia:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.1 Listownik
    3.1.3 listownik okolicznosciowy
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Poni¿ej okolicznoœciowy wariant listownika wraz z przyk³adem zastosowania:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.1 Listownik
    3.1.4 listownik okolicznoœciowy, przyk³ad zastosowania
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Poni¿ej papier do faktury:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.2 Faktura
    3.2.1 papier do faktury
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Poni¿ej papier do faktury wraz z przyk³adem zastosowania:
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3. PAPETERIA FIRMOWA
    
    3.2 Faktura
    3.2.2 papier do faktury, przyk³ad zastosowania



Poni¿ej przyk³ady zastosowañ opisanych elementów graficznych w zamkniêtych kompozycjach;
ok³adki, katalogi, og³oszenia, kalendarze, strony www, kr¹¿ek CD:

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

4. PRZYK£ADY ZASTOSOWAÑ
    
    4.4 Przyk³ady zastosowañ szaty graficznej
    4.4.1 poligrafia, grafika internetowa
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