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INNLEDNING  

Dette er en designmanual med innføring i RTFs grafiske 

profil. Her vises eksempler og regler for hvordan du på best 

måte opprettholder RTF som en tydelig merkevare.   

Målet med designmanualen er å sikre at RTF fremstår hel-

hetlig og konsekvent i alle kanaler. Det er viktig at retnings-

linjene og beskrivelsene følges.  

Ved å bruke denne designmanualen, håper jeg vi sammen 

skal ta ansvar for at RTF fremstår med en klar og tydelig 

stemme. 
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VISJON & VERDIER

Våres verdier: 

Talent 
Spenning 
Glede 

Våres visjon: 

Vi skaper talent i form av glede og samhold   
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SEKSKANTENE

Sekskantene er en del av RTFs grafiske profil. De er hentet 

fra de graderende fargene fra den orginale logoen.  

Bruken av sekskantene skaper enhet i samspill med logo-

en og skaper et større og en bedre helhet i RTFs design og 

profil.  

Formen er i hovedsak satt sammen av av tre sekskanter 

i forskjellige farger. Om sekskantene skal tas i bruk, er det 

viktig at man holder seg til denne ene formen eller de for-

mene som er vist på neste side. 
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SEKSKANTENE

Orginale formen

Bord

Klynge
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LOGO
RTF-logoen vil alltid være hovedelementet i vår grafiske 

proil. Den skal kun brukes i fargene som den orginale lo-

gogen viser, i negativ eller i svarthvitt. 

Orginal 

Negativ (hvit)

Svarthvitt

Negativ (svart)
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LOGO

Hovedplassering av logoen er øverst i høyre hjørne av for-

matet som en troverdig velkomst og åpenhet. 

Sekundærplassering er sentrert logo der formatet tilsier 

det. 

MidtstiltHøyrestilt
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FARGER

Fargene vi har lagt vekt på forsterker RTFs verdier. Våre 

farger skaper en rik helhet og et spennede og særegent 

utrykk. Fargene har en god balanse som harmonerer odt 

med hverandre. Samtidig opplever vi en dynamisk beve-

gelse grunnet de forksjellige nyansene. 

Primærfarger

RGB 234/159/039

CMYK     6/43/91/0
LAB       71/23/67

RGB 239/173/47

CMYK    5/36/88/0
LAB      76/17/68

RGB 248/205/60

CMYK    4/19/83/0
LAB       84/5/72

RGB 252/225/84

CMYK     4/8/76/0
LAB      90/-2/69
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Sekundærfarger

FARGER

RGB 252/232/85
CMYK     3/3/75/0
LAB      92/-5/70

RGB 248/205/60
CMYK   4/19/83/0
LAB        84/5/72

RGB 246/190/88
CMYK   3/29/72/0
LAB       81/13/47

RGB  246/190/88
CMYK    3/29/72/0
LAB       81/13/57

Tertiærfarger

RGB         2/2/3
CMYK     91/79/62/97
LAB      1/-1/-1

RGB 33/10/11
CMYK   64/87/65/87
LAB       5/11/3

RGB 76/43/19
CMYK  44/72/88/67
LAB       22/13/22
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TYPOGRAFI

RTF skal ha et luftig, rent og moderne typografisk uttrykk. 

Vi ønsker å fremstå tydelig i all kommunikasjon. Store og 

tydelige overskrifter som treffer oppmerksomheten til 

mottakerene. 

RTFs profilfont er Century Gothic.

 

For å skille mellom informasjon (undertittel, teknisk infor-

masjon osv) kan man skape kontrast ved å bruke store 

bokstaver, variere i størrelse og farge. Tekst kan også ut-

heves ved å bruke Century Gothic Bold
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TYPOGRAFI
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Century Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ 

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå  

Century Gothic Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ 

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå  

Century Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ 

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÆØÅ 

abcdefghijklmnopqrstuwxyzæøå
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BILDEBRUK

Profilbildene skal ha et særpreget utrykk som gir RTF eier-

skap til bildene. Vi tar i bruk virkemidler som moderne og 

spenning for å treffe mottakerene. 

1 3



RTF designmanual

BILDEBRUK

Bildene skal ha fokus på både de morsomme og kreven-

de sidene ved turn. Det er viktig at bildene er ærlige og 

helst ikke planlagte.   

Bildene skal være i duse farger for å få fram spenning og 

action. Prøv å unngå knæsje farger.
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VISUELL PROFIL - LOGO
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VISUELL PROFIL- DOKUMENT
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