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Logotypen 
Logotypen är den viktigaste delen i den grafiska profilen. Den är en kvalitetsstämpel på allt 

som görs och är bidragande till att snabbt känna igen varumärket i all visuell kommunikation.

Färger 

Typografi 
Raleway light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890.,:;()/&%#”!+?@*̂   -_–

Fyrfärgsblandning, CMYK: C: 85 %, M: 10 %, Y: 100 %, K: 0%

Webbfärg, HTML: #009430

Pantone: Pantone 348

Fyrfärgsblandning, CMYK: C: 0 %, M: 100 %, Y: 100 %, K: 0%

Webbfärg, HTML: #e2001a

Pantone: Pantone 186

Logotyp i färgutförande. Logotyp mot färgad bakgrund. Logotyp i gråskala.

Logotypen ska användas i alla kommunikationssammanhang och vara väl synlig. Det ska alltid 

vara gott om luft runt logotypen. Använd logotypen i färgutförande i största möjliga utsträckning. 

Negativ logotyp ska endast användas då den ligger mot en kraftigt färgad bakgrund. På fordon och 

maskiner används reflexfolie. Logotypen i gråskala används enbart då färgtryck inte är möjligt. 

Att använda en enhetlig typografi skapar en god känsla för igenkänning av varumärket och är 

viktigt vid de kommunikativa uttrycken. Raleway Bold ska användas i rubriker och kortare 

texttillfällen. Raleway light ska användas vid brödtext och Raleway bold används för 

rubriker, ingresser samt för att förstärka vissa ord eller budskap i brödtexten.

Raleway bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890.,:;()/&%#”!+?@*̂   -_–



Fyrfärgsblandning, CMYK: C: 85 %, M: 10 %, Y: 100 %, K: 0%

Webbfärg, HTML: #009430

Pantone: Pantone 348

Fyrfärgsblandning, CMYK: C: 0 %, M: 100 %, Y: 100 %, K: 0%

Webbfärg, HTML: #e2001a

Pantone: Pantone 186

Grafiska dekorelement 
Som grafiskt dekorelement används ”siktet” utfallande i hörnet. I profilmaterialet 

så ska ”siktet” ligga nere i det högra hörnet i största möjligt mån. Genomgående 

i annonsmaterial samt stora vepor ligger det övre vänstra hörnet. Logotypen 

placeras då längst ned till vänster som motpol. 

På visitkorten används runda röda symboler med vita bokstäver i för att förtydliga 

webbadress, vanlig adress, telefonnummer, mobilnummer samt e-post.

Den prickade dekorlinjen symboliserar borrning och används som element på 

fordon och annan utrustning. I den placeras www-adress eller ”Styrd borrning” 

som skrivs i typsnittet Raleway ExtraBold. Kan även användas negativt på fordon.

E M T W A

www.nds.se
styrd borrning

026-544500T W

Totalentreprenör vid markdragningar 
av bredband, elnät, fjärrvärme, 
accessnät samt miljöborrning.

Specialister på styrd borrning

nds.se

Annonser 
Budskapet i annonser bör inte innehålla allt för mycket information eller för många bilder 

då det kan skapa ett rörigt intryck. Rubriken ska vara röd och i Raleway Bold, logotypen placeras 

genomgående i vänster nederkant (med undantag för vissa format). ”Siktet” placeras i övre högerkant. 

Bildmaterial i anknytning till ”siktet” skålas ur i hörnet för att följa dess cirkelform. Kontaktuppgifterna 

bör läggas i höger nederkant, men kan ibland variera beroende på annonsens material och format. 

Symboler för telefon och webbadress ska ligga framför respektive kontaktuppgift.



Nordic Drilling System AB, Atlasgatan 1, 802 86 Gävle, 026-54 45 00, www.nds.se, info@nds.se

Dear Costumor
Repudaes atur? Ucid que quibercia con plabor sin rempore prorenes qui derro cus eum 

im quo et aspienim quaecum sam quaecto reprat fuga. Gent mo que mossum autet qui 

aut idunt. Verfero tores doluptatet quaeprorere reped quis am, velestiosae. Itae quo tem. 

Il magnime ndebis autes ma videm rehendu cimagniam doluptassi doles vellatecae eost 

dem ius, cum quam et liquis et quatia dollam si bla sitiant, quid que veniet ut et que ne 

sitatis trumqui dolupti ssimus sit utecabo rerovit es il il mossit.

 Tor re es dolesed qui volorem etur, ut accabora eium expliti bearum ut eos molore, te 

dendessequas verum volorum, ipicabo. Nam nihiciaerum eos im vel in et dent quassust, 

officid mosa vel et doles qui con eaquias dolore, conseque vendes as sapient etur aut la nos 

nobis ent acerum esse eatas ius excepellupta aut apellup tistios ium quam. 

Te nonsequ iatiae suntior accatem qui oditios alique conseria que ex et esciis ario doluptatem 

et aligene ssequi serum re lam landae magnam et omnis alis re aut omnihic atature veribus 

distiuribus excepe nimod unt rem ut peraecum aut eius et ent volore aliqui re volum volorrum 

fuga. Ne odipitionem rendel eaquia cume verum con consequi dolor moditin eici sa vendus, 

offici il il esti is cor aut et aut que vid quidusandi id maionse laboreh entios doloremporat.

Onsed qui rae as et dolumqui bere illaut ommod ullab inctur sum harumque perovitibus as 

exerias et atum eossita q uas dolupta quibus et etur. Ga. Nequodia consequias il eos se cone 

prae pel maximpo reicae mos re nobis ut autet, soloriore dolorum faciurias rempor am res 

andit postorem nulpa conseculpa cum velenit mod quam eumquam ut arum volore ratqu.

Best regards

Fredrik Pierre, vd

Profilmaterial 
I majoriteten av allt profilmaterial placeras logotypen vänsterställd i övre hörnet. I annonsmaterial 

placeras logotypen vänsterställd nedtill som tydlig avsändare, se exempel på sidan 3. 

”Siktet” som är det grafiska dekor-

elementet placeras med fördel i nedre 

högra hörnet i profilmaterial.

Kuvert C5 med 
eller utan fönster

Brevpapper A4
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Nordic Drilling System AB, Atlasgatan 1, 802 86 Gävle, 026-54 45 00, www.nds.se, info@nds.se

Fredrik Pierre
Vd

www.nds.se

Atlasgatan 1 

802 86 Gävle

fredrik.pierre@nds.se 

070-710 68 20

026-54 45 20
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