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Varumärket
Sågverkskoncernen AB Karl Hedin grundades
i början av 1900-talet. Bygghandelskedjan
med samma namn har funnits nästan lika
länge. I ett sekel har vi levt av naturens
gåvor och våra kunder har under åren inte
bara erbjudits prima virke och produkter,
utan även ett mervärde i form av expertis
och engagemang.

Att varumärket Karl Hedin redan vilar på
en stadig värdegrund är en självklarhet.
Det är en grund som delvis formats av
vanliga ord som gradvis införlivats i vår
verksamhet och därigenom vuxit i styrka.
Begrepp som ”ansvarstagande”, ”långsiktighet” och ”lokalt” är idag lika betydelsefulla
för AB Karl Hedin som de var igår.

För att förstärka och utveckla vår position
som lokal, personlig bygghandel med
kunniga medarbetare och hög servicenivå
krävs såväl samsyn ’inåt’ som ’utåt’. Lyhördhet
och öppenhet, både internt och mot kund,
kommer att underlätta resan mot ett ännu
starkare varumärke.

Våra kärnvärden är djupt rotade. Samtidigt
är det viktigt att formulera en grafisk vision
som inte bara speglar vår historia utan också
ger ett riktmärke åt vilket håll utvecklingen
ska gå. Vår grafiska profil är ett bevis på att
vi är på rätt väg!

Stefan Forsberg
Marknadschef AB Karl Hedin
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Kapitel 2
Grafiska profilen

Logotyp
Läs mer på sid 2:1
Typsnitt
Läs mer på sid 2:2

Rubrik presentation

I följande avsnitt hittar du de enheter som
tillsammans utgör vår grafiska profil – från
logotyp, typsnitt och färger till bilder och
grafiska element – och hur de får användas.
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Färger
Läs mer på sid 2:3
Grafiskt element
Läs mer på sid 2:4
Bild
Läs mer på sid 2:5

Vår logotyp tillsammans med platta.
Denna variant på logotyp används inte fristående utan
har alltid en given placering tillsammans med bild- eller
rubrikplatta. Finns också i svartvit.

Logotyp
Logotypen består av ordbilden AB Karl Hedin
samt ett bildelement, tre granar. Endast de
versioner och färgalternativ som specificeras
här får användas.

X
X

X

När logotypen används fristående krävs en frizon från
bildelement och text för bästa möjliga exponering.
Markeringarna anger minsta möjliga avstånd.
Ju mer luft desto bättre.
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Logotyp utan platta
I detta utförande ska logotypen i första hand användas
negativ mot primärfärgen eller i primärfärgen mot vit
bakgrund. Logotypen finns också i 100% svart om
färgtryck inte är möjligt.

Handel Gothic BT – för rubriker och kortare textstycken. Endast i versaler.

TYPSNITT
En grundsten i vårt profilskapande arbete är
våra typsnitt. Här intill ser du vilken typografi
som gäller för AB Karl Hedin.
För att få hög genomslagskraft är det viktigt att
använda våra typsnitt konsekvent, detta gäller
speciellt för professionellt framtaget material.
I vissa fall går det inte att använda våra
typsnitt, till exempel i interna dokument och
i PowerPoint-presentationer. Då ersätts
typsnitten med Arial.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Adobe Garamond Pro Regular / Bold – för brödtext och kortare textstycken.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
Helvetica Neue Light / Medium – för bildtexter och kortare textstycken.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789
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Rubrik i Handel Gothic
Typsnitt
Här är ett dispositionsexempel av valda
typsnitt utifrån rekommendationer på
föregående sida.

Ingress kan till exempel ligger i 14 punkters storlek,
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim venam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip.
Mellanrubrik i 9 punkters storlek
Brödtext även den i 9 punkters storlek
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim venam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrer-

Bildtext i Arial Light i 7 punkters storlek,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
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it in vulputate velit esse molestie consequat,
vero eros et accumsan et iusto odio dignis
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum.
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim venam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat.

Primärfärg

Stödfärg

CMYK 100/60/0/0
PMS 293 C
RGB 0/70/173
NCS S3560-R80B

CMYK 100/35/0/0
PMS 3005 C
RGB 0/123/194
NCS S2065-R90B

Färger
Färger väcker oftast starka känslor hos
betraktaren. Vår primärfärg, blå, har med
omsorg valts för att den associerar till lugn och
ro och, i förlängningen, ett gediget kunnande
som vuxit fram i harmoni med skog och mark.
Primärfärgen är den som vi använder i första hand. I nästa steg,
för att dekorera samtidigt som vi förstärker det blå intrycket,
använder vi oss av en ljusare blå ”stödfärg”. Sista steget innefattar
utvalda komplementfärger, vilket ger den grafiska formen extra
spänst och variationsrikedom. Inga andra färger får användas.

Komplementfärger

CMYK 100/0/0/0
PMS Process Cyan C
RGB 0/158/224
NCS S1060-B

CMYK 0/10/100/0
PMS 109 C
RGB 255/221/0
NCS S0570-Y

Primärfärg i övertoning till komplementfärg
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CMYK 50/0/100/0
PMS 376 C
RGB 151/191/13
NCS S1070-G30Y

CMYK 0/30/70/55
PMS 7505 C
RGB 142/110/56
NCS S6020-Y30R

CMYK 10/0/0/40
PMS 7544 C
RGB 163/173/178
NCS S4005-B20G

Platta med logotyp
När plattan används som logotypförankring
är den alltid i primärfärgen, mörkblått.

Rubrik/logotypplatta
Grafiskt element som fungerar som logotyp
förankring och/eller rubrikplatta. Används för
att både förstärka identiteten och skapa en
harmonisk och tydlig layout.

plats för Rubrik

plats för Rubrik
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Platta med rubrik och logotyp
Denna kombination är själva grundstenen
för identiteten. Färg på plattan är valfri; undantaget är
att primärfärgen, mörkblått, inte får användas när
logotypen finns med på plattan.

Platta med rubrik
När plattan endast används som rubrikplatta
placeras rubriken alltid högerställd med marginal
i linje med det rundade hörnets avslut.
Se specificering på nästa sida. Rubrikplattan
får återges i samtliga utvalda färger. Platta för rubrik
får också vara tonad enligt färgblandningen nedan.

Rubrik/logotypplatta
Logotyp-platta med rubrikplatta
Rubriken placeras alltid högerställd på en eller
två rader, med marginal i linje med logotypplattan. Samma avstånd används som marginal
i botten.

Frizon för logotyp-platta

Logotyp-platta med bild
Vid placering med bild eller vit layoutyta placeras den alltid uppe i högra hörnet. I höjdled
ska logotypens trädlinje ligga i nivå med bildkant. Avstånd från högerkant är samma som
avståndet mellan trädlinjen och logotyp-plattans
överkant.
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Skogsvågen
Används i syfte att dekorera och förstärka den
grafiska identiteten. Detta alternativ används
bara med tillhörande bakgrundsfärg.

Grafiska element
Logotypen karaktäriseras av de tre granarna,
företrädesvis vita mot blå botten. Grantopparna
har vidareutvecklats i ett grafiskt element, vilket
ger en känsla av böljande skog. Syftet är att
andas liv i layout samtidigt som identiteten
förstärks. När elementet används placeras
det i sidfoten av allt material. Använd helst
elementets fulla bredd, så att hela vågen
kommer med.

Stiliserad version av skogsvågen
Renodlat mönster. Fungerar på primärfärg,
stödfärg och komplementfärger.

Runda hörn
Använd rundade hörn
på ramar, bilder och
färgade ytor för att
mjuka upp intrycket
och harmonisera
med rubrik/logoplattan.
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Infoknapp
En knapp att ha med vid erbjudanden i
DR, annonser eller i butik.

Bilder
Välj bilder varsamt. Undvik otydlighet i
bildspråket för att inte krocka med våra
kärnvärden. Ofta innebär den rena, enkla
bilden - i kombination med en kraftfull rubrik
- underverk för kommunikationen. Rundade
hörn används för att mjuka upp intrycket och
skapa harmoni med rubrik/logotypplattan.
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Tänk efter före…
Tänk på vad du vill förmedla innan du gör ditt bildval.
Ett exempel är när text och annan information läggs
i bild. Då är en ren och enfärgad bakgrund ett bra
alternativ som lyfter fram motiv och budskap.

Kvalité
Kvalitativa produkter kräver hög kvalité, även
vad gäller bilder. Bilder som ska skalas upp stort,
eller som kräver detaljrikedom, ställer höga krav
på fotograf och utrustning.

Färger
Tänk på att bilder också kan väljas utifrån färger.
Toner i blått förstärker identiteten.

Unikt
Sträva efter ett personligt bildspråk. För att ge sken
av att vara glad och positiv bör man återge verklig
heten därefter – försök fånga ögonblicket. Porträtt
tas bäst på lite närmare håll.

Kapitel 3
Trycksaker
Rubrik presentation

Vid trycksaksproduktion, främst produkt
information, gäller det att så långt det är möjligt
arbeta standardiserat för att förmedla konsekvens och underlätta igenkänning.
Vid produktion av kampanjmaterial, som ofta
har relativt kort livslängd, tillåts större grafisk
frihet för ökat genomslag. Identiteten
bibehålls med hjälp av manualens valda
typsnitt, färger och grafiska element.

Korrespondensmaterial
Allt korrespondensmaterial, inklusive
brevpapper och visitkort, bygger på exemplen
som visas till höger.
AB Karl Hedin
Box 536
631 07 ESKILSTUNA
Mobiltelefon 070-123 123 12
Telefon 016-12 34 56
anders@karlhedin.se
www.karlhedin.se

Anders Andersson

AB Karl Hedin
Box 536
631 07 ESKILSTUNA
Telefon 016-12 34 56
www.karlhedin.se
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X

Broschyrer
På omslag till företags- och produktbroschyrer
är det viktigt att använda kvalitativa foton som
förmedlar våra kärnvärden på rätt sätt. Vill
man använda fler bilder på omslag kan ytan
till vänster om plattan brukas enligt förslag
bredvid.

Platta med rubrik och logotyp är förankrad mot bildmarginal alternativt
utfallande åt vänster; kan även flyttas i höjdled beroende på layout.

Rubrik Produkter

Lätt att vara proffs

Placering vid behov av extra bild.
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min X

Butiksskyltning

Arbetshandskar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

129:-

Bibehåll känslan av samma avsändare genom
att endast ändra innehållet på vit yta.

arie
Ordin 29:2
is
pr
.m
er t.o
Gäll juni
5
2

Kortare infotext skrivs
med Handel Gothic i
versaler.

Priset skrivs med
Handel Gothic i
önskad färg.

Infoknapp kan läggas till för övrig info.
Knapptext skrivs
med Handel Gothic i
versaler.
”Skogsvågen” ligger
alltid i botten, utfallande i full bredd.

min. X
X

Den vita plattans botten får aldrig dölja
”Skogsvågens” lägsta del. Se måttanvisning.
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Rubrik skrivs alltid
med Handel Gothic i
versaler.

Handla där proffsen handlar

DR

Bänkslipmaskin

Rubrik skrivs alltid
med Handel Gothic i
versaler.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Fyll gärna ut layouten för att få en känsla
av många erbjudanden, men behåll
grundstrukturen enligt exemplet. Sträva efter
att bara ändra innehållet på den vita ytan, så
att känslan av samma avsändare finns kvar.

239:-

2250:-

Nyhet!

Avisningsmedel
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

239:-/m2

Infoknapp kan läggas till för övrig info.
Knapptext skrivs
med Handel Gothic i
versaler.
Kortare infotext skrivs
med Handel Gothic i
versaler. Längre textstycken skrivs med
Helvetica Neue Medium versalgement.

Verktygsbälte
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod

219:-

Ord. pris 329:-

Känn dig golvad
av Hedingolvet.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh

Priset skrivs med
Handel Gothic i
önskad färg.

AB Karl Hedin Bygghandel • Rinmansgatan 2, ESKILSTUNA • Öppettider: Måndag-fredag 07-17 • Lördag 9.30-14

”Skogsvågen” ligger
alltid i botten, utfallande i full bredd.

min. X
X
Den vita plattans botten får aldrig dölja
”Skogsvågens” lägsta del. Se måttanvisning.
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Annonser

Här har din uteplats
sina rötter

En annons ska synas. Därför måste den
tillåtas en friare form än övrigt tryckt material.
Men även i det här fallet ska du arbeta med
grafiska element, färger och typsnitt enligt
manualens regler.

Golvad av
Hedintrall
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincicommodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat.

9:23
kvm
Beställ före den 30/6
för detta pris. Annars 379:-

AB Karl Hedin Bygghandel
Rinmansgatan 2, ESKILSTUNA
Tel 016-15 74 00, Fax 016-15 74 19
Öppettider: Måndag-fredag 07.00-17.00
Lördag 09.30-14.00
www.hedins.se

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincicommodo
consequat. Duis autem vel eum iriu
www.hedins.se

Yt te rPan el en so m
sl äk t oc h vä n n er
ko m m er at t äl sk a.
Rubrik annons
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincicommodo
consequat. Duis autem vel eum iriu
www.hedins.se
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fabriksmålad ytterpanel
från Karl Hedin.
bergslagspanel.se

Vepa/roll-up
Undvik för mycket information - tydligt
huvudbudskap och avsändare är vad som
gäller. Om primärfärgen kan användas som
bakgrund räcker det med negativ logotyp.
I annat fall används logotypversionen med
platta samt rubrikplatta för att förstärka
identiteten.
Tänk på att hålla skyltarna enhetliga om de
används tillsammans.
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Rubrik på
Roll-up

Ibland är det lätt
att vara proffs

Kapitel 4 Digital
kommunikation

Powerpoint
Använd mallen och dess valda typografi för
respektive textnivå. Det kan klia i fingrarna
att hitta nya roliga typsnitt men man tjänar i
längden på att vara konsekvent. Dessutom
slipper du uppfinna hjulet varje gång det ska
skapas ett nytt dokument.
Finns inte angiven typsnitt så får man ta det
som är närmast i utseende.
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Mail
Även våra e-mail, som alla internt utgår ifrån,
ska förstärka identiteten. Använd i möjligaste
mån de grafiska element, färger och typsnitt
som manualen föreskriver. Avsändare/
signatur bör finnas med i varje mail.
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mvh
Namn Efternamn
Titel
AB Karl Hedin
Box 536, 631 07 ESKILSTUNA
Telefon vxl 016-12 34 56
Telefon direkt 016-12 34 56
Mobiltelefon 070-123 123 12
namn@karlhedin.se
www.karlhedin.se

Bilstripning

abkarlhedin.se

Vid stripning av bil ska logotyper och dekaler
förekomma på fram- och baksida samt såväl
höger som vänster sida av bilen. På framsidan
vid skärmkanten används logotypen samt
dekalen för ”Från planta till planka”, på baksidan
webbadressen samt ”Från planta till planka” och
på sidan används logotypen.
På mörk bil används logotypen i silver, på ljus
bil i primärfärgen PMS 293 C. Dekalen för
”Från planta till planka” används i primärfärgen,
oavsett bilens färg.
abkarlhedin.se

Mått:
Logotyp fram:
Webbadress bak:
Från planta till planka bak:
Logotyp sida:
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30 centimeter
50 centimeter
14 centimeter i diameter
40 centimeter

Finstickad Herrtröja i 100% kammad
bomull. V-hals och raglanärm och ribb
I nederkant och ärm slut.
Marin

Arbetskläder
Hi-Vis
www.skydda.com

Hi-Vis

www.skydda.com

Kläder

Blå platta med vit logo används alltid internt och externt i ex sponsorarrangemang. Några få undantag finns nedan.

Marknadsförs av Skydda, n orra Europas ledande koncept inom personlig skyddsu trustning

Kläder

Marknadsförs av Skydda, n orra Europas ledande koncept inom personlig skyddsu trustning

STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN XS
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN S
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN M
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN L
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN XL
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN XXL
STICKAD V-RINGAD TRÖJA MARIN XXXL

På arbetskläder används antingen brodyr av logo utan platta, vävda loggor
av logo med platta, tryckt logo och logo Från planta till planka. Brodyr utan
platta används endast på skjortor, bättre pikétröjor och på stickade tröjor.

www.skydda.com

Kläder

Mått:
Brodyr logo utan platta:
Vävd logo med platta bröst:
Vävd logo Från planta till planka:
Tryckt logo på bröst:
Tryckt logo på rygg, beroende på stl:
Tryckt logo bröst Från planta till planka:
Tryckt logo benficka:
Tryckt loga Från planta till planka på benficka:
Tryckt personal på ryggen:

Jackor

55 mm
60 mm
40 mm diameter
60 mm
280-330 mm
40 mm diameter
60 mm
40 mm diameter
300 mm

Art.nr Färg
8000-37764
8000-37772
8000-37780
8000-37798
8000-37806
8000-37814
8000-37822
8000-37830
8000-37848
8000-37855
8000-37863
8000-37871
8000-37889
8000-37897
8000-37905
8000-37913
8000-37921
8000-37939
8000-37947
8000-37954
8000-37962
8000-37970

Byxa L.Brador
Byxa174B
L.Brador 174B
Egenskaper och användarfördelar
Egenskaper och användarfördelar
•
•

Kraftig bomull för• bästa
slitstyrka.
Kraftig
bomull för bästa slitstyrka.
Även Hi-Vis-tyget• i bomull,
vilket gör iplagget
för varmare
arbeten,
exem- arbeten, exemÄven Hi-Vis-tyget
bomull, passande
vilket gör plagget
passande
för varmare
pelvis vid arbete med
vinkelslip.
pelvis
vid arbete med vinkelslip.
Trenålssömmar för
hållbarhet.för extra hållbarhet.
• extra
Trenålssömmar
Nedläggningsbar• med
5 cm.
Nedläggningsbar
med 5 cm.
Hängfickor och knän
förstärktaoch
medknän
Cordura.
• Hängfickor
förstärkta med Cordura.
Fickor och hållare Fickor och hållare
hängfickor,
tvåtvå
framfickor
samt
två bakfickor.
Invändiga knäskyddsTvå hängfickor, tvåTvå
framfickor
samt
bakfickor.
Invändiga
knäskyddsfickor
i två höjdlägen.
Knivhälla,
benficka
med lock, tumstocksficka,
pennfickor i två höjdlägen.
Knivhälla,
benficka
med lock,
tumstocksficka,
penntelefonficka, tvåsamt
hammarhankar
samt ID-kortsficka.
ficka, telefonficka, ficka,
två hammarhankar
ID-kortsficka.
Material
och
gramvikt:
100%
bomull.
3M-reflex.
375 g/m².
Material och gramvikt:
100% bomull. 3M-reflex. 375 g/m².
Certifierad
enligt:
EN
471,
klass
1.
Certifierad enligt: EN 471, klass 1.
•
•
•

Kläder

Stl
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå

C44
C46
C44
C48
C46
C50
C48
C52
C50
C54
C52
C56
C54
C58
C56
C60
C58
C60
8000-37632 Blå
C146
C146
8000-37640 Blå
C148
C148
8000-37657 Blå
C150
C150
8000-37665 Blå
C152
C152
FodradBlå C154
8000-37673
C154
8000-37681 Blå
C156
Fodrad
C156
www.skydda.com
8000-37699 Blå
D96
D96
8000-37707
Blå
D100
www.skydda.com
D100
8000-37715 Blå
D104
D104
8000-37723 Blå
D108
D108
8000-37731 Blå
D112
D112
8000-37749 Blå
D116
D116
8000-37756 Blå
D120
D120

Marknadsförs av Skydda, n orra Europas ledande koncept inom personlig skyddsu trustning
Marknadsförs av Skydda, n orra Europas ledande koncept inom personlig skyddsu trustning

Jackor
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Stl
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå

Kläder

Jackor

Placering:
AB Karl Hedin på hjärtat/vänster bröst
Planta till planka-logon under ovan med ett avstånd på ca 10 mm
AB Karl Hedin ryggtryck placeras på skuldran
Personal placeras i ryggslutet
Byxlogon placeras på ficklocket
Byxlogon Från planta till planka placeras på byxfickan

Art.nr Färg
8000-37541
8000-37558
8000-37566
8000-37574
8000-37582
8000-37590
8000-37608
8000-37616
8000-37624

Jacka L.Brador 204PB
Egenskaper
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och användarfördelar

Varmfodrad.
Vatten- och smutsavvisande.
Vävens struktur ger ett tåligt plagg.
Veck i rygg för ökad rörlighet.
Dubbel frontslå skyddar dragkedjan mot slitage och ger bra vindskydd.
Förstärkningar i Cordura på utsatta partier.
Reglerbart midjeslut samt mudd i ärmslut.
Quiltad invändigt i nederkant för ökad rörlighet.
Passar i struktur och färgnyans med byxa 129PB och 160PB.
Förberett med kardborre för huva 209C.

Fickor och hållare
Höger bröstficka med lock, vänster bröstficka med dold dragkedja, två sidfickor med dragkedja samt strop för ID-kort. Två innerfickor varav en är telefonficka.
Material och gramvikt:
80% polyester, 20% bomull. 3M-reflex. 310 g/m².
Certifierad enligt: EN 471, klass 3, EN 342.

Jacka L.Brador 430P
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Från planta
till planka
Logotypen ”Från planta till planka” används på
trycksaker, annonser, bildekaler, arbetskläder, give
aways m.m.
Den finns i två varianter, en cmyk-separerad som
används på trycksaker och annonser i fyrfärg, och
en svart som används vid enfärgsproduktioner i
antingen 100% svart eller 100% i primärfärgen.
Logotypen har en vit bottenplatta med en vit yttre
ram som alltid ska vara med när den placeras på en
färgad bakgrund.
”Från planta till planka” placeras alltid efter eller
under Moderlogotypen.
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AB Karl Hedin
Montering
Logotypen ”ABKH Montering” används på
trycksaker, annonser, bildekaler, arbetskläder, give
aways m.m där vårt budskap är att sälja en produkt
till kunden och samtidigt erbjuda montering.
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AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 43500
Fax: +46 223 14474
Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta
AB Karl Hedin Industri
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: 0223-435 00
www.abkarlhedin.se

