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Księga Logotypu 
RAIKO TRANSILVANIA S.A. 

Właściciel Praw do Logotypu: RRS Sp. z o.o. S.K.A. 
 

Data powstania: Listopad 2018 
 
 

Tytuł opracowania:  
Opis logotypu, czcionki, kolorystyka i dozwolone formy stosowania 
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Logo 
i slogan 

PREZENTACJA LOGOTYPU  
WRAZ Z UŻYCIEM SLOGANU 

 
OGÓLNY OPIS 

 
 
Elementy identyfikacji w pełnej kolorystyce: 
1. Pierwsza część nazwy: „RAIKO” prezentowana graficznie 

poprzez zastrzeżony logotyp główny RAIKO zawierający:  
a. czerwony napis „RAIKO”  
b. niebieski sygnet w kształcie kropli 
c. niebieski znacznik ® 

2. Belka oddzielająca niebieska 50%  
3. Druga część nazwy: „TRANSILVANIA S.A.” Czarny napis 

umieszczony centralnie pod głównym logo RAIKO – 
spersonalizowana czcionka oparta na czcionce Cambria 

4. Slogan: „Quality make it easy”  
Czarny napis czcionka spersonalizowana Cambria w 
rozmiarze 3x mniejszym niż napis TRANSILVANIA S.A. 
umieszczony centralnie poniżej logo. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
Opcja w kolorze 
Prezentacja w pełnej kolorystyce wg opisu powyżej  
zawsze na białym tle lub w przypadku zastosowania na 
kolorowych tłach trzeba umieścić logo w białej ramce.  
 
 
Opcja jednokolorowa (czarne znaki) 
Do zastosowania na kolorowych tłach jasnych lub białych. 
 
 
 
Opcja jednokolorowa (białe znaki) 
Do zastosowania na ciemnych tłach, zdjęciach jako znak 
wodny i innych kolorowych tłach.  
 
Wersja tekstowa 
Wymagana czcionka Cambria  
(chyba że jest to częścią teksty, artykuły pisanego inną 
czcionką w takiej sytuacji nie używać sloganu) 
Napis RAIKO dużymi literami / Napis Transilvania pierwsza 
litera duża pozostałe małe / Napis S.A. dużymi literami. 
Slogan: pierwsza litera duża pozostałe małe. 
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Logo 
 

PREZENTACJA LOGOTYPU  
BEZ UŻYCIA SLOGANU 

 
OGÓLNY OPIS 

 
 
Elementy identyfikacji w pełnej kolorystyce: 
1. Pierwsza część nazwy: „RAIKO” prezentowana graficznie 

poprzez zastrzeżony logotyp główny RAIKO zawierający:  
a. czerwony napis „RAIKO”  
b. niebieski sygnet w kształcie kropli 
c. niebieski znacznik ® 

2. Belka oddzielająca – niebieska 50% 
3. Druga część nazwy: „TRANSILVANIA S.A.” Czarny napis 

umieszczony centralnie pod głównym logo RAIKO – 
spersonalizowana czcionka oparta na czcionce Cambria 

  

 

 

 

 

 

 
Opcja w kolorze 
Prezentacja w pełnej kolorystyce wg opisu powyżej  
zawsze na białym tle  
lub w przypadku zastosowania na kolorowych tłach trzeba 
umieścić logo w białej ramce.  
 
 
Opcja jednokolorowa (czarne znaki) 
Do zastosowania na kolorowych tłach: jasnych lub białych. 
 
 
 
Opcja jednokolorowa (białe znaki) 
Do zastosowania na: ciemnych tłach, na zdjęciach jako znak 
wodny i innych kolorowych tłach.  
 
Wersja tekstowa 
Wymagana czcionka Cambria (chyba że jest to część tekstu, 
artykułu pisanego inną czcionką) 
Napis RAIKO dużymi literami / Napis Transilvania pierwsza 
litera duża pozostałe małe. 
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Stosowana 
kolorystyka 
 
 

LOGO – KOLORYSTYKA I CZCIONKA 
 

 
 
Logo w pełnej wersji kolorystycznej ma zastosowane trzy kolory: 
- czerwony 
- niebieski 
- czarny 
W zależności od miejsca zastosowania i formatu kolorów 
wymagane jest stosowanie poniższych wartości dla 
poszczególnych kolorów: 
 
 
 
  

KOLORYSTYKA:  

 

CZCIONKA: 

1. Przy wersji graficznej część pierwsza „RAIKO” oparta jest na autorskim projekcie 
graficznym - czcionka nie określona 

2. Napis „Transilvania S.A.” oraz slogan / hasła reklamowe umieszczane pod logo – 
czcionka „Cambria” Regular 

3. Tworzenie dokumentów firmowych - do opracowań tekstowych zaleca się 
także stosowanie tej samej czcionki tj. „Cambria” Regular. 

Nazwa koloru: CMYK 
Coated FOGRA39 
(ISO 12647-
2:2004) 

RGB 
sRGB IEC61966-
2.1 

PANTONE 
PANTONE® Solid Coated 

KOLOR PALETY 
INTERNETOWEJ 

Opis 

Czerwony 8-100-100-2 
 

213-17-22 PANTONE 1795 C D5-11-16 • Logo RAIKO 

Niebieski 100-43-0-0 0-114-187 PANTONE 300 C 00-72-BB • Sygnet - Kropla przy 
logo RAIKO 

• R (znak zastrzeżony) 
• Belka oddzielająca 

(50% opacity) 

Czarny 100% 100% 100% 100% 100% • Napis Transilvania 
S.A. 

• Napis slogan 
• Logo w wersji 

tekstowej 
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