Instructieblad voor het gebruik van
het On the way to PlanetProof logo
Om de kwaliteit van het logo te handhaven en richtlijnen aan te geven van het On the way to
PlanetProof logo, zijn instructies ontwikkeld voor de toepassing. Keurmerkhouders kunnen
aan de hand hiervan bepalen welke versie van het logo zij gebruiken. Er zijn immers veel
verschillende dragers waar het logo op geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld op zwarte of gekleurde
ondergronden, op transparante verpakkingen en dergelijke. Deze folder geeft daar uitleg over.

Varianten

Kleurgebruik

Het logo is ontwikkeld in diverse varianten. Er
is een petrol blauwe en een zwarte variant voor
verfijnde druktechnieken en webgebruik. Het logo
bevat standaard een witte1 rand. Voor grovere
druktechnieken (zoals bijv. flexodruk) is er een
aangepast logo voor een duidelijkere weergave
(zie pagina 3).

Het logo verschijnt bij voorkeur in petrol blauw. Indien
dit niet mogelijk is, kan het in zwart geplaatst worden.

Petrol
blauw

Het logo wordt -zeker wanneer kleiner dan 20 mm
breed- bij voorkeur als petrol blauwe variant op een
witte ondergrond met witte omgeving gebruikt.

Pantone:
CMYK:
RGB:
Hex:
RAL2:
RAL Design:
NCS:

2203 C
94 - 1 - 14 - 15
0 - 135 - 174
0087AE
5021
220 50 40
S 3050-B10G

2:	De standaard RAL-waarde wijkt af van de Pantone kleur. Het
RAL-design kleurensysteem of het NCS-systeem biedt een
nauwkeuriger benadering. Dit zijn echter minder bekende
systemen. Voor een nauwkeurige benadering kunt u ook
overleggen met uw producent.

Petrol blauw op een
lichte achtergrond

Zwart op een lichte
achtergrond
Zwart

Petrol blauw op een
donkere achtergrond

Zwart op een donkere
achtergrond

1:	Met wit wordt de ondergrondkleur bedoeld, geen witte drukkleur.
Wanneer het logo op bijvoorbeeld bruin karton wordt gedrukt
zullen de rand en de andere witte elementen in het logo de
kleur van de ondergrond aannemen. De kleurweergave van het
petrol blauwe logo mag niet sterk afwijken, bij een te donkere
ondergrond wordt deze variant dus afgeraden. Kies dan voor het
zwarte logo.
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Pantone:
CMYK:
RGB:
Hex:
RAL:
NCS:

Process Black C
0 - 0 - 0 - 100
0-0-0
000000
9005
S 9000-N

Formaten

Registratienummer

Het kleinste formaat van het logo heeft een minimale
breedte van 14mm. Dit is exclusief de minimaal vrij
te laten witruimte rond het logo en de witte1 rand van
het logo.

Het is mogelijk om het registratienummer van de
keurmerkhouder in het logo te plaatsen. Hiervoor is
een speciale versie van het logo beschikbaar.
Het is mogelijk online een .jpg- en .png-logo
te genereren waarin het registratienummer is
opgenomen. Indien het registratienummer niet in het
logo geplaatst kan worden, moet dit nummer duidelijk
leesbaar elders op de verpakking komen te staan, zo
dicht mogelijk bij het logo.

14mm

14mm

Is een vector-variant van het logo met registratie
nummer gewenst, dan zijn er Illustrator-bestanden op
te vragen. In deze bestanden is een voorbeeldnummer
geplaatst, deze is eenvoudig te vervangen door
het eigen registratienummer in het lettertype
DINPro Black.

Ruimte rond het logo
De ruimte die minimaal vrijgelaten moet worden rond
het logo is gelijk aan de hoogte van de ‘P’ van PLANET
PROOF. Bij plaatsing van het logo op een witte1
ondergrond wordt het einde van het petrol- of zwarte
vlak als rand van het logo gezien, maar het geval van
plaatsing op een donkere achtergrond wordt de witte
rand als onderdeel van het logo gezien. De dikte van
de witte rand wordt dan bij de ‘P’-hoogte opgeteld.

In het aangepaste logo voor grove druktechnieken
wordt geen registratienummer geplaatst.

Het logo met registratienummer

Het registratienummer mag niet in kleur, uitlijning
en grootte worden aangepast. Het registratienummer
mag alleen in het lettertype DINPro Black geplaatst
worden.
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Plaatsing van het logo

Grove druktechnieken

Bekijk goed op welke ondergrond het logo wordt
geplaatst, het logo moet altijd genoeg contrasteren,
maar mag niet in kleur worden aangepast. Hier enkele
praktijkvoorbeelden.

Voor grovere druktechnieken zoals flexodruk kan
ervoor gekozen worden het hiervoor speciaal
ontwikkelde logo te plaatsen. Dit logo is aangepast
zodat de details en leesbaarheid minder snel verloren
gaan. Voor het aangepaste logo gelden dezelfde
richtlijnen voor gebruik als bij het standaardlogo.
In het aangepaste logo voor grove druktechnieken
wordt geen registratienummer geplaatst.

Petrol blauw op een
lichte achtergrond

Zwart op een lichte
achtergrond

Petrol blauw op een
donkere achtergrond

Zwart op een donkere
achtergrond

Het logo voor grove druktechnieken mag nooit voor
andere doeleinden (zoals plaatsing op websites)
gebruikt worden dan drukwerk.
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Het logo voor grove druktechnieken kunt u opvragen
bij SMK via smk@smk.nl.

