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Logo černobílé
(lze použít i při barevném tisku)

Podle mého názoru, může být toto logo tištěno i v jiných barvaách než v černé.
Záleží na účelu a kontextu použití. Také černá nemusí být 100% černá „K“,
ale může to být černá teplejší či studenější - podle vkusu a chuti.
Tuto verzi doporučuji nejvíce - barevná ve CMYKu je poněkud nevkusná
a CMYK + zlatá jako pátá barva není úplně častý případ. MP

Černá
CMYK: K=100
CMYK Pantone process: Black K 
Pantone Solid: 329-1

Barevnost: CMYK = prostá definice barev. CMYK Pantone process = procesní tiskový vzorník Pantone pro čtyřbarevný ofsetový tisk (CMYK).
Pantone solid = vzorník přímých barev pro vícebarevný ofsetový tisk (nejdou přesně vytisknout ve CMYKu či vůbec - metalické, reflexní atp.)
U žluté je hodnota 5-3 u Pantone process vzorníku (CMYK) jen orientační - barva není ve vzorníku.

Martin Přibil
mob: 721515248
emai: mart.pribil@seznam.cz

Před použitím loga pro tisk zkontroluj nastavení přetisku černou.
Před finálním tiskem zkontroluj separace!

Foto na str. 1 obálky Důlní dílo Kovárna, Tři mosty (Foto R. Tásler)
Foto na str. 3 obálky Součinnostní cvičení SZS (Foto archiv SZS a P. Polák)
Foto na str. 4 obálky Přírodní trenažér SZS – Dóm halucinací, jeskyně 13C, Moravský kras 
(Foto P. Polák)
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