


ÚVOD
Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu  BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. 
Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné používání logotypu 
zaručuje ucelenou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření profesionální firemní identity. 

Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. 
Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo: 

CO NENÍ V MANUÁLU VÝSLOVNĚ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO.
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Jako firemní barvy jsou primárně užívány modrá, stříbrná a šedá. Samotná stříbrná barva, která tvoří podklad 
šedého obdélníku zakomponovaného v logu BMT Medical Technology s.r.o. je nahraditelná 30% šedou. 
Stín čtverce na hraně je 80% černá barva. 

DEFINICE FIREMNÍCH BAREV

Pantone 285 CV

Pantone Black (80%)

Pantone 877 CV (stříbrná)

PRIMÁRNÍ BARVY:

Možno nahradit Pantone Cool Gray 4 = 30% šedá

CMYK: 91 / 43 / 0 / 0
web: #0076BE

CMYK: 0 / 0 / 0 / 80
web: #504F53

CMYK: 0 / 0 / 0 / 30
web: #C3C5C8
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Pantone 285 CV

Pantone Black (80%)

Pantone 877 CV (stříbrná)

POUŽITÍ BAREV V LOGU:



Pro kompletní přehled uvádíme i používané doplňkové barvy, které se používají v tiskovinách a ostatních 
materiálech společnosti. Uvědoměle a šetrně používané sekundární barvy mohou podtrhnout barevné klima 
typické pro podnik, aniž by jej rušily. Tím je i při částečném zvýraznění zajištěna harmonie celkového obrazu. 
Sekundární barvy se mohou používat k optické podpoře fotografií, tabulek, typografie a grafiky.

DOPLŇKOVÉ BARVY

DOPLŇKOVÉ BARVY POUŽÍVANÉ V TISKOVINÁCH BMT:
CMYK: 0 / 0 / 100 / 0 web: #FFED00

web: #E69F00CMYK: 10 / 40 / 100 / 0

CMYK: 0 / 70 / 90 / 0

CMYK: 20 / 100 / 50 / 0

CMYK: 70 / 100 / 0 / 8

CMYK: 90 / 30 / 0 / 20

CMYK: 40 / 0 / 0 / 20

CMYK: 94 / 0 / 45 / 15

CMYK: 60 / 10 / 85 / 0

web: #EC6519

web: #C90051

web: #6C0E7F

web: #0075B1

web: #89BBD5

web: #00948E

web: #7DAD49
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Společnost BMT Medical Technology s.r.o. má registrovanou celosvětovou ochrannou známku.
Její podoba je vyobrazena níže. 
Tato ochranná známka je nedílnou součástí loga společnosti a v žádném případě nesmí být jakýmkoliv způsobem 
upravována.

OCHRANNÁ ZNÁMKA
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VE VŠECH PŘÍPADECH, JE-LI TO MOŽNÉ, SE PREFERUJE UŽITÍ NĚKTERÉ Z TĚCHTO 
ZÁKLADNÍCH VARIANT LOGA. 

Volba barevného provedení závisí na možnostech technologického zpracování. 
Preferováno je však vždy na prvním místě plnobarevné zobrazení loga. 

Aplikace je možná jak na světlé, tak i na tmavé pozadí při zaručení dobrého překrytí tmavého pozadí. 

ZÁKLADNÍ PODOBA LOGA

Plnobarevná varianta Stupně šedi

Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.
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V případě, že je zapotřebí užití jiné varianty, je zde možnost použít některou z následujících možností. Základním 
specifickým prvkem je vyobrazení obdélníku se zaoblenými rohy pomocí linky vedené po obvodu tohoto prvku. 
Odpadá tak použití stříbrné, resp. šedé barvy na pozadí obdélníku se zaoblenými rohy.
Aplikace těchto variant je možná pouze na jednobarevné světlé pozadí.

POUŽITÍ: 
Tyto verze se užívají zásadně pouze v případech, kdy nelze aplikovat základní plnobarevnou verzi loga, 
případně základní verzi ve stupních šedi (viz. strana 5 tohoto manuálu).

Typické případy aplikace těchto variant: 
Sítotiskový potisk na reklamní předměty, ražba, gravírování, řezaná plotrová grafika atd.

DALŠÍ VARIANTY LOGA

Jednobarevná 
varianta, modrá

Jednobarevná 
varianta, černá

Dvoubarevná 
varianta

Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.
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Inverzní varianta loga se používá v těch případech, kdy je podklad určený pro umístění loga příliš tmavý 
a není možné umístit plnobarevnou variantu loga tak, aby bylo zajištěno bezchybné překrytí pozadí.

INVERZNÍ POUŽITÍ LOGA

Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.

Inverzní bílá varianta Inverzní stříbrná (šedá) varianta
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Písmo používané v tiskovinách BMT Medical Technology s.r.o. má název Rotis Sans Serif Std. 

Písmena BMT v logotypu společnosti, která jsou vysázena fontem Arial Black, MMM Group je v logu vysázeno 
písmem Univers 57 Condensed.

Fonty v logotypu nesmí být nahrazován alternativními písmy. 

PÍSMO

MMM Group = Univers 57 Condensed

BMT = Arial Black

8



Jako firemní papír se používá papír „Soporset ofset premium“, společnosti Igepa.  
Gramáž firemního papíru je 90 g/m2.
Umístění loga je v pravém horním rohu, 10 mm od horního okraje a 20 mm od pravého okraje papíru. 

Logo je na firemním papíru tištěno ve své plnobarevné variantě, bez použití stříbrné barvy, která je zde nahrazena 
alternativní šedou. Výška loga je 30 mm.

DOPISNÍ PAPÍR

10 mm

20 mm

1:1

30 mm
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Firemní vizitka má klasický formát š: 90 x v: 50 mm. Logo na vizitce je umístěno v nejvyšší možné plnobarevné 
variantě , včetně stříbrné barvy. Velikost loga je na výšku 27 mm.
Umístění loga je 6 mm od horního i pravého okraje vizitky.

Použitý papír na tisk vizitek je „Profisilk” společnosti Igepa. Gramáž papíru je 300 g/m2

VIZITKA

1:1
6 mm

27 mm

6 mm

1:1
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