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Znak z pełną nazwą - budowa, pole ochronne
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Wersja znaku Polska Grupa Górnicza składa się elementu graficznego - stylizowanej bryły węgla, elementu stylizowanego okręgu z barwami narodowymi oraz napisu Polska Grupa Górnicza pisanego w dwóch
rzędach. Odstęp typografii od znaku wyznacza szerokość litery P użytej w typografii. Wysokość napisu
Polska Grupa Górnicza wyznacza średnica elementu okręgu z barwami narodowymi.
Strefa ochronna została wyznaczona w celu oddzielenia logo od typografii i innych elementów graficznych.
Strefa nie powinna być mniejsza niż długość średnicy elementu okręgu z barwami narodowymi.
Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczony jest znak
Polska Grupa Górnicza.
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Kolorystyka znaku

Znak z nazwą skróconą - budowa, pole ochronne

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
WEB #FFFFFF

Wersja znaku PGG składa się elementu graficznego - stylizowanej bryły węgla, elementu stylizowanego
okręgu z barwami narodowymi oraz napisu PGG. Odstęp typografii od znaku wyznacza długość elementu środkowego litery G. Wysokość napisu Polska Grupa Górnicza wyznacza średnica elementu okręgu
z barwami narodowymi.
Strefa ochronna została wyznaczona w celu oddzielenia logo od typografii i innych elementów
graficznych. Strefa nie powinna być mniejsza niż długość średnicy elementu okręgu z barwami
narodowymi. Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczony
jest znak PGG.
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C0 M0 Y0 K90
R65 G65 B66
WEB #414142
PANTONE 432 C

C0 M0 Y0 K20
R209 G211 B212
WEB #d1d3d4
PANTONE 427 C

C0 M0 Y0 K95
R51 G49 B51
WEB #333133
PANTONE 433 C

C0 M0 Y0 K45
R157 G159 B162
WEB #9d9fa2
PANTONE 429 C

C0 M0 Y0 K75
R99 G100 B103
WEB #636467
PANTONE 431 C

C60 M40 Y40 K100
R0 G0 B5
WEB #000005
PANTONE 426 C

C0 M100 Y100 K10
R215 G25 B32
WEB #d71920
PANTONE 485 C

Kolorystyka firmowa Polskiej Grupy Górniczej oparta jest na gamie szarości zwieńczonej czernią “rich black”
o parametrach C60 M40 Y40 K100 oraz kolorem czerwonym o parametrach C0 M100 Y100 K10. Typografia
pisana jest szarością o parametrach C0 M0 Y0 K90.
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Niepoprawne użycie znaku

Poprawne użycie znaku

Znak Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG powinien być eksponowany na materiałach
drukowanych jak i elektronicznych na kolorze białym z zachowaniem pola ochronnego. Jeśli projekt
wymaga użycia znaku na zdjęciu, znak powinien zostać umieszczony na białym elemencie graficznym,
którego kształt wynika z pola ochronnego znaku, a lewy koniec kadrowany jest na spad.
Niedopuszczalne jest kadrowanie znaku na spad. Minimalną strefę należy stosować w przypadku każdego
projektu, na którym umieszczone są znaki Polska Grupa Górnicza i PGG.
Konstrukcja białego elementu graficznego występującego pod znakiem wynika z połączenia prawego boku
prostokąta z średnicą okręgu. Długość podstawy prostokąta dostosowywana jest indywidualnie do projektu,
powinna być kadrowana na lewy spad.
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Kolorystyka znaku szkieletowego

Wersja szkieletowa znaku - budowa, pole ochronne

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
WEB #FFFFFF

C0 M0 Y0 K90
R65 G65 B66
WEB #414142
PANTONE 432 C

C0 M100 Y100 K10
R215 G25 B32
WEB #d71920
PANTONE 485 C

Wersje szkieletowe znaków Polska Grupa Górnicza i PGG są znakami pomocniczymi. Należy stosować je
jako znaki “sygnaturowe” we wnętrzach materiałów drukowanych, stopkach. Budowa i pole ochronne
znaków szkieletowych są analogiczne do wersji podstawowych. Wersje szkieletowe znaków posiadają
inwersję.

Kolorystyka wersji szkieletowej znaków Polskiej Grupy Górniczej oraz PGG oparta jest na bieli,
szarości parametrach C60 M40 Y40 K90 oraz kolorze czerwonym o parametrach C0 M100 Y100 K10.
Typografia pisana jest szarością o parametrach C0 M0 Y0 K90. W inwersji znaków szarość zastąpiona jest
bielą C0 M0 Y0 K0.
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Niepoprawne użycie znaku szkieletowego

Poprawne użycie znaku szkieletowego

Znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG powinny być eksponowane na materiałach drukowanych oraz elektronicznych na kolorach kontrastujących, tak by była zachowana czytelność
znaku z zachowaniem pola ochronnego. Wersja szkieletowa szara powinna być eksponowana na kolorach
jasnych, natomiast inwersja na ciemnych.
Niedopuszczalne jest umieszczanie znaku na innych elementach graficznych ani kadrowanie znaku na
spad. Minimalne pole ochronne należy stosować w przypadku każdego projektu, na którym umieszczone
są znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza i PGG.
W przypadku umieszczania znaku na kolorowej apli, dopuszczalna jest jedynie biel dla wersji szarej oraz
gama szarości z palety znaku podstawowego w przypadku inwersji.
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Znaki szkieletowe Polska Grupa Górnicza oraz jego wersja PGG nie wymagają białego elementu graficznego występującego pod znakiem.
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Kolorystyka dodatkowych elementów graficznych

Dodatkowe elementy graficzne

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
WEB #FFFFFF

W przypadku potrzeby tworzenia teł graficznych możliwe jest użycie ujednoliconego elementu bryły ze
znaku w trzech odmianach. Element graficzny nie jest w tym przypadku traktowany jako logotyp i może
być kadrowany na spad.

C0 M0 Y0 K20
R209 G211 B212
WEB #d1d3d4
PANTONE 427 C

C0 M0 Y0 K90
R65 G65 B66
WEB #414142
PANTONE 432 C

C0 M0 Y0 K45
R157 G159 B162
WEB #9d9fa2
PANTONE 429 C

C0 M0 Y0 K95
R51 G49 B51
WEB #333133
PANTONE 433 C

C0 M0 Y0 K75
R99 G100 B103
WEB #636467
PANTONE 431 C

C60 M40 Y40 K100
R0 G0 B5
WEB #000005
PANTONE 426 C

Kolorystyka dodatkowych elementów graficznych oparta jest na gamie szarości zwieńczonej czernią
“rich black” o parametrach C60 M40 Y40 K100, wynikającą z były znaku podstawowego. Kolorystyka ta
ma również zastosowanie w przypadku kolorów apli stosowanych pod elementami graficznymi.
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Niepoprawne użycie dodatkowych elementów graficznych

W przypadku tworzenia teł wszystkie elementy graficzne powinny być utrzymane w założonej kolorystyce.
Elementy tła powinny tworzyć harmonijną całość, należy unikać chaotycznego nakładania elementów.
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Poprawne użycie dodatkowych elementów graficznych

W przypadku tworzenia teł wszystkie elementy mogą być kadrowane na spad.

14

Typografia

Przykłady zastosowania - wizytówka, papier firmowy

90 mm

50 mm

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ

210 mm

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż

b. wersja uproszczona

297 mm

Tahoma regular

1234567890
Tahoma bold

Czcionką podstawową Polskiej Grupy Górniczej, używaną w materiałach drukowanych jak i digitalowych,
jest Tahoma regular. Pomocniczą czcionką jest Tahoma bold.
a. wersja rozbudowana
lakier UV selektywny

Wizytówka Polskiej Grupy Górniczej posiada wersję (a.) rozbudowaną z elementem na spad i lakierem UV
selektywnym oraz wersję (b.) uproszczoną na potrzeby druku wewnętrznego.
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Przykłady zastosowania - rollup, prezentacja Power Point

Przykłady zastosowania - strona główna, podstrona sklep

1100 mm

2000 mm

W przypadku materiałów drukowanych typu rollup istnieje możliwość kompozycji zdjęć wpisanych w szkieletową wersję elementu graficznego kryształu.
W prezentacji Power Point oprócz gamy szarości i czerwieni, możliwe jest
zastosowanie gamy: od pomarańczu, przez czerwień, do koloru bordowego.
Gama ta powinna być używana w przypadku tworzenia “grafów”.
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W przypadku materiałów digitalowych wszystkie zasady umieszczania znaku powiny zostać zachowane.

18

www.pgg.pl

