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Logosymbol

Logosymbolet tar utgangspunkt i formen fra et skjold. 
Et symbol som man ofte forbinder med sikring og beskyttelse.

Det skal samtidig symbolisere bokstavene ”P” og ”S” fra navnet ”Perisec”.
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Logosymbol og navn

En litt dunkel rød er valgt som grunnfarge på symbolet.
Navnet skal stå i lys eller mørk grå alt etter bakgrunnen logoen blir benyttet på.
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Logoen

Logoen finnes i to hovedvarianter. Én med lys grå navn og tekst, og én med mørk grå. 
Den lyse skal brukes på mørke bakgrunner og den mørke på lyse bakgrunner.

Logoen kan benyttes med eller uten tagline. Navn og tagline er er satt i en modifisert variant av 
fonten ”Good Times RG” som i små mengder er lettlest, men samtidig har særpreg.
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Farger

I tillegg til rød og grå fra logo foreslår vi to ekstra farger for 
øvrig profilbruk. Mørk blå og guloransje. Sort kan også benyttes i profiløyemed, da hovedsaklig på tekst.

PS: Ved trykk av Pantonefarger avstem gjerne og bruk skjønn for å finne den fargen som ligger nærmest skjermfargen.

Pantone: 193 C
CMYK: 21, 94, 74, 10 
RGB: 183, 42, 55
Hex: #b72a37

Pantone: Cool gray 7C
CMYK: 0, 0, 0, 50
RGB: 157, 157, 157
Hex: #9d9d9d

Pantone: Cool gray 4C
CMYK: 0, 0, 0, 25
RGB: 208, 208, 208
Hex: #d0d0d0

Pantone: 295C
CMYK: 95, 80, 45, 50
RGB: 30, 42, 65
Hex: #1e2a41

Pantone: 715C
CMYK: 0, 50, 90, 0
RGB: 243, 147, 37
Hex: #f39325

Perisec rød

Perisec mørk grå

Perisec lys grå

Perisec blå

Perisec oransje
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Typografi

Bitter
Skal benyttes i titler og mellomtitler. Den finnes i mange
varianter og kan lastes ned fra Google Fonts. 

Open sans
Skal benyttes i brødtekst og annen mengdetekst. Den 
finnes i mange varianter og kan lastes ned fra Google 
Fonts. 

Good Times RG
Skal kun benyttes i tagline på logo. Den kan lastes ned 
fra Dafont: www.dafont.com/good-times.font

I tillegg til rød og gråfarger fra logo foreslår vi to ekstra farger for 
øvrig profilbruk. Mørk blå og guloransje. Sort kan også benyttes i profiløyemed, da hovedsaklig på tekst.

Eksempel på tittel i Bitter Bold... 
Eksempel på mellomtittel i Bitter Medium... 

Dette er brødtekst eller mengdetekst i Open Sans Regular. Ur, volup-
tam esti coreici atemque volupta nones dolectur sin nobit, optisin 
nessit provides etus endaerferum de volupta quodita. Ebis quam 
ducilluptium hariaerae prerum que sedita corepero beaquam fugia 
nihicae pratecearci ab ium fuga. Et faccati uriorum.

EKSPERTER PÅ OMRÅDESIKRING
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Ikoner

Det er designet et sett med ikoner for bruk på nettsiden. Dette ikonsettet kan videreutvikles med flere 
ikoner og gjerne også benyttes på øvrig profilering som feks annonser, skilt osv.
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Designelementer

En god profil underbygges gjerne med noen tilleggselementer ut over farger, logo og typografi. 
Disse tre elementene er bestemt for Perisec. Man står ganske fritt i bruk, skråstreker skal alltid ha 

samme vinkel som ovenstående. De skal aldri roteres eller speilvendes.

Se neste sider for eksempler og inspirasjon til praktisk bruk av farger og elementer.
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Internett

Eksempel på nettside for Perisec
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Eksempel på bruk av designelementer
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Eksempel på bruk av designelementer



14

Andeleni milliquis adiciet magnat quo 
inusanda quosam velestes et quae nonsed 
quide samet ipitium id mos expliquibus 
alique quisciis doluptur sin cus pressimo-
sam acesequatis et magnimintem con no-
net porepudantem il mincium, ut lit etust 
eaquis verum re reseque laudae evendan 
debitatesed que nis etur, int.

Med fokus på
god sikring
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Imusa del mil iur alibus coribus, odi te vere omnimusam, non ea que 
numquib uscitium volesti dolupta quat exerrovid et eatem remque labo-
res senectem ilisimped errovit fugiti blaut qui volest dolum, quam aute 
pa velia volorer ibeatqu atemquiam quam quunt estiundam, que ped 
essinias eosa ipicia se eum que intio blaut erat lanim eum rerum quam re 
volorem.

Sikkerhet som blir satt pris på
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