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Wprowadzenie



1.01. Historia

1Wprowadzenie

Historia firmy Kospel sięga 1990 roku. 
W ciągu 30 lat, dzięki inwestycjom w nowoczesne 
technologie oraz własnym rozwiązaniom 
produktowym, osiągnęliśmy status jednego 
z największych producentów elektrycznych 
urządzeń grzewczych w Europie. 
Nasze produkty dostarczamy na rynki 57 krajów 
świata. Tak imponujący rozwój zapewniło 
zorientowanie na innowacyjność, rozwój technologii, 
oraz wyjątkowa dbałość o relacje z klientami oparte 
na zaufaniu.
Od listopada 2019 roku rozwój marki Kospel 
jest kontynuowany w ramach rodziny Viessmann.

1990
Powstanie KOszalińskiej SPółki ELektronicznej. 
Rozpoczęcie produkcji elektrycznych podgrzewaczy wody. 
Pierwsza siedziba mieściła się w garażu przy ul. Szczecińskiej.

1998
Rozwój silnej pozycji na polskim rynku elektrycznych podgrzewaczy wody i kotłów c.o.
Przeprowadzka do nowo wybudowanego obiektu biurowo-produkcyjnego przy ul. Olchowej 1.

2005

Uruchomienie produkcji w zakładzie produkcyjnym przy ul. BoWiD 24. 
Dynamiczny rozwój eksportu. 

2007
Zakup zakładu produkcyjnegow Damnicy k. Słupska.
Uruchomienie produkcji wymienników c.w.u.

2012
Szybki rozwój sprzedaży wymienników c.w.u. 
Nabycie hal produkcyjno - magazynowych w Karlinie.

2020
2Ukończenie budowy nowoczesnej hali produkcyjnej w Koszalinie o pow. ok 15000 m

Księga identyfikacji wizualnej
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1.02. Misja, wizja, wartości

1

MISJA

WIZJA

Naszą misją jest zapewnienie komfortowego i czystego ogrzewania.

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie i najwyższe standardy jakości. Oferujemy urządzenia grzewcze 
wyróżniające się funkcjonalnością, wzornictwem, efektywnością energetyczną oraz możliwością wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.

Chcemy być najważniejszym europejskim producentem innowacyjnych, energooszczędnych 
i przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych.

n Jesteśmy autentyczni - uczciwie informujemy o walorach naszych produktów, relacje 
z naszymi partnerami opieramy na rzetelności i lojalności. Produkujemy urządzenia wykorzystując 
wieloletnie doświadczenie oraz szeroki potencjał technologiczny.

n Jesteśmy elastyczni - oferujemy gamę produktów, która umożliwia optymalny dobór 
w stosunku do potrzeb użytkownika. Partnerom zapewniamy wsparcie dostosowane 
do indywidualnych potrzeb lokalnego rynku.

n Stale się rozwijamy - rozwijamy technologie i produkty, myślimy długoterminowo. 
Wciąż podnosimy efektywność i jakość naszej pracy.

n Jesteśmy zaangażowani - budujemy bliskie relacje z partnerami handlowymi, wspólnie rozwiązujemy 
problemy, jesteśmy związani z firmą i w pełni oddajemy się swoim obowiązkom. Wsłuchujemy się w 
potrzeby użytkowników.

NASZE WARTOŚCI

WprowadzenieKsięga identyfikacji wizualnej
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2.01. Logo - symbolika i historia 

1990 19971992

2019

2015

2Księga znaku - symbolika firmowa

Od początku istnienia firmy Kospel, jej głównym 
symbolem było słońce w kolorze czerwonym, 
utożsamiane jako źródło niekończącej się, życiodajnej 
energii, umieszczone nad trzema poziomymi 
niebieskim paskami oznaczającymi wodę. Całości 
dopełniała nazwa KOSPEL w kolorze czarnym. Takie 
zestawienie elementów symbolizowało firmę, jako 
solidnego producenta niezawodnych urządzeń, 
gwarantujących ciepły dom oraz ciepłą wodę. 

Na przestrzeni lat, wraz z rozwojem firmy, 
transformacjom uległo też logo. Poddane zostało 
stopniowej syntezie polegającej na poprawie proporcji 
a następnie na rezygnacji z poziomych pasków 
i ograniczeniu ilość kolorów. Czarna barwa napisu 
zmieniona została na niebieską. W celu poprawienia 
czytelności oraz nadania wyrazistej oryginalności 
logotypu, zostały zaprojektowane indywidualne fonty. 
Powiększono też wielkość samego napisu względem 
pozostałych elementów logo. Symbol słońca otrzymał 
lżejszą konturową formę, a jego czerwony kolor 
zastąpiono kolorem pomarańczowym, nawiązującym 
do ówczesnej kolorystyki firmowej. 

Kolejna znacząca zmiana logo dotyczyła sygnetu. 
W symbolice słońca zrezygnowano z promieni, 
zastępując je pomarańczowym okręgiem z dwoma 
elementami w kształcie fal, układających się 
w kształcie litery K. Tym samym logo Kospel oprócz 
charakterystycznego logotypu, otrzymało zwarty 
i nie mniej wyrazisty sygnet mogący funkcjonować 
samodzielnie, przy zachowaniu określonych zasad, 
jako oddzielny element symboliki firmowej. 
Korekcie uległa też kolorystyka logo na bardziej 
wyraziste i nasycone odcienie.

Księga identyfikacji wizualnej
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2.02. Logo - forma podstawowa

2

sygnet logotyp

Logo jest głównym elementem tożsamości 
wizualnej firmy KOSPEL S.A. 

Podstawową formą Logo jest wersja pozioma. 
Zbudowane jest z sygnetu będącego 
pomarańczowym okręgiem, symbolizującym słońce. 
Dwa wycięte w nim pola w kształcie fal wychodzące 
do jego spadu, jedna na górze, druga na dole, 
nawiązują kształtem i usytuowaniem do litery K.

Drugim elementem loga jest znajdujący się po 
prawej stronie, w horyzontalnej osi sygnetu, logotyp 
w kolorze granatowym. Jest to nazwa firmy 
utworzona ze specjalnie zaprojektowanych, 
charakterystycznych liter.

Logotyp stanowi całość i nie powinien być 
poddawany jakimkolwiek zniekształceniom 
oraz modyfikacjom.

Księga identyfikacji wizualnej Księga znaku - symbolika firmowa
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sygnet

logotyp

2.03. Logo - forma pionowa.

2

Uzupełniającą formą logo jest wersja pionowa. 
Powiększony 2,4 razy sygnet jest przeniesiony  
powyżej logotypu i wycentrowany względem 
jego wertykalnej osi.

Stosowanie pionowej wersji logo jest dopuszczone 
w pewnych określonych sytuacjach, gdy 
powierzchnia na którym ma być umieszczone 
ma kształt bliski kwadratu lub pionowego 
prostokąta, a użycie formy podstawowej wpłynie 
negatywnie na jego czytelność.

Księga identyfikacji wizualnej Księga znaku - symbolika firmowa
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2.04. Budowa logo

2

Ax6,5

Ax4,5

A

A

Ax32,0Ax1,25

Księga identyfikacji wizualnej

Ax32,0

Ax4,5

Ax1,5

Ax15,6

A

A

Podstawowym elementem niezbędnym przy 
komponowaniu proporcji oraz pozycji elementów 
logo jest wartość A - otrzymujemy ją dzieląc 
średnicę sygnetu przez 6,5.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.05. Pole ochronne znaku

2

W celu wyznaczenia pola ochronnego posłużono 
się połową wysokości litery “E”.

Pole ochronne znaku to obszar, w którym nie mogą 
pojawiać się żadne inne formy graficzne. 
Nie wolno go naruszać. Pole ochronne stanowi 
również minimalna odległość znaku od krawędzi 
nośnika.

Wyjątkiem od tej reguły są zasady tworzenia 
sublogo Kospel, opisane na stronie 30.
W tym przypadku dopuszcza się umieszczenia 
dodatkowych elementów w polu ochronnym znaku, 
jednak w sposób nienaruszający granicy jego pola .
Wszelkie tego typu zmiany mogą być wykonywane 
tylko w dziale graficznym departamentu marketingu 
firmy Kospel, lub przez niego zatwierdzone. 

Księga identyfikacji wizualnej

pole znaku pole ochronne

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.06. Pole tła pod logo

2

Zasada tworzenia pola tła używanego w sytuacjach 
umieszczenia logo na zdjęciu, lub na innej grafice. 

Jest ono szersze od pola ochronnego, jego margines 
z lewej i prawej strony wyznacza wysokość całej 
litery E. Zwiększenie szerokości spowodowane jest 
umieszczaniem w narożnikach tego pola 
dodatkowego elementu graficznego, jakim jest 
pomarańczowy kwadrat.

Księga identyfikacji wizualnej

pole tła pod logo

pole tła pod logo

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.07. Minimalne wielkości logo

2

wersja 
podstawowa

20 mm
druk

130 px
ekran

15 mm
druk

100 px
ekran

wersja 
dodatkowa

Księga identyfikacji wizualnej

Minimalna szerokość logo w wersji podstawowej 
w druku wynosi 20 mm.

Minimalna szerokość logo w wersji dodatkowej 
w druku wynosi 15 mm.

Minimalna szerokość logo w wersji podstawowej 
w mediach elektronicznych wynosi 130 pikseli.

Minimalna szerokość logo w wersji dodatkowej
w mediach elektronicznych wynosi 100 pikseli.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.08. Kolorystyka logo

2Księga identyfikacji wizualnej

CMYK  0/85/90/0

PANTONE  WARM RED C/U

RGB  235/70/35

HEX #EB4623

RAL  2005

ORACAL  034

CMYK  100/75/0/45

PANTONE  541 C/U

RGB  0/48/112

HEX #003070

RAL  5010

ORACAL  518

Logo składa się z dwóch kolorów. 
Podstawowe kolory znaku są opisane 
w systemie CMYK (materiały do druku).

Kolory uzupełniające przeznaczone do druku 
to kolory PANTONE Solid Coated. 

Systemy RGB i HEX wykorzystywane są 
w mediach elektronicznych 
(Internet, multimedia, TV).

System RAL służy do oznaczania koloru farb, 
lakierów, folii oraz tworzyw sztucznych 
w zastosowaniach przemysłowych.

Kolory ORACAL - są kolorami folii.

Księga znaku - symbolika firmowa
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Wariant podstawowy.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie 
technologia pozwala na odwzorowanie znaku 
w pełnej kolorystyce.

Wariant podstawowy na srebrnym, tle.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie
technologia pozwala na odwzorowanie znaku 
w pełnej kolorystyce na metalicznej powierzchni.

Wariant inwersyjny.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie
technologia pozwala na odwzorowanie znaku 
w pełnej kolorystyce.

Wariant inwersyjny z tłem Blue Kospel gradient.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie
technologia pozwala na odwzorowanie znaku 
w pełnej kolorystyce.

2Księga identyfikacji wizualnej

Wariant achromatyczny.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie
technologia nie pozwala na odwzorowanie
znaku w pełnej kolorystyce lub występują
uzasadnione ograniczenia ekonomiczne.

Wariant achromatyczny inwersyjny.

Obszar zastosowania: wszędzie tam, gdzie
technologia nie pozwala na odwzorowanie
znaku w pełnej kolorystyce lub występują
uzasadnione ograniczenia ekonomiczne.

2.09. Warianty kolorystyczne logo

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.10. Użycie logo na jednolitych tłach 

2

0% 0%

10% 10%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

60% 60%

70% 70%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

Księga identyfikacji wizualnej

Na ilustracji obok pokazano zasadę użycia logo 
Kospel w wersji kolorowej oraz inwersyjnej na 
jednolitych szarych tłach, w celu zachowania 
odpowiedniej czytelności znaku. 

Zasada ta dotyczy przede wszystkim sytuacji 
znakowania różnego rodzaju gadżetów firmowych 
w technologii tampodruku, sitodruku lub fleksografii. 
Nie odnosi się do materiałów drukowanych 
w technologii offsetowej, na drukarkach solwentowej 
oraz .w mediach elektronicznych

Księga znaku - symbolika firmowa
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2

0% 0%

10% 10%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

60% 60%

70% 70%

80% 80%

90% 90%

100% 100%

Księga identyfikacji wizualnej

Na ilustracji obok pokazano zasadę użycia logo 
Kospel w wersji achromatycznej na jednolitych tłach, 
w celu zachowania odpowiedniej czytelności znaku.

Użycie wersji achromatycznej ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie technologia nie pozwala 
na odwzorowanie znaku w pełnej kolorystyce lub 
występują uzasadnione ograniczenia ekonomiczne.

Zasada ta dotyczy przede wszystkim sytuacji 
znakowania różnego rodzaju gadżetów firmowych 
w technologii tampodruku, sitodruku lub fleksografii. 
Nie odnosi się do materiałów drukowanych 
w technologii offsetowej, na drukarkach solwentowej 
oraz .w mediach elektronicznych

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.11. Użycie logo na zdjęciach

2Księga identyfikacji wizualnej

W przypadku umieszczania logotypu na zdjęciach
zalecane jest zastosowanie prostokątnego pola
jako tła, dla zwiększenia czytelności znaku.
Pole to powinno dochodzić do krawędzi zdjęcia

W takiej sytuacji stosujemy tło w kolorze białym, 
granatowym Kospel, lub Blue Kospel gradient.
w dwóch ostatnich przypadkach, prostokąt tła 
powinien być otoczony białym konturem.

Pożądanym elementem graficznym jest 
pomarańczowy kwadrat z białym konturem, 
umieszczany w taki sposób, aby jego środek 
znajdował się w narożniku prostokątnego tła.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2Księga identyfikacji wizualnej

Inne dopuszczalne i niedopuszczalne metody 
użycia logo na zdjęciach.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2Księga identyfikacji wizualnej

Ipsum lorem
Ipsum factum lorem ipsum

Ipsum lorem
Ipsum factum lorem ipsum

Ax5

B0,5 B

Ax7

Ax8

2.12. Użycie sygnetu w wersji 
          kolorowej

Dopuszczone jest użycie samego sygnetu 
w oryginalnym kolorze pomarańczowym Kospel 
na białym prostokątnym tle o proporcjach 7 x 8 
gdzie średnica sygnetu wynosi 5.

Taki element nazywać możemy Metką Kospel.

Element ten powinien być umieszczany w górnym 
lewym rogu grafiki w taki sposób, by jego górna 
krawędź dotykała górnej krawędzi grafiki na której 
jest umieszczony, oraz był odsunięty od lewej  
krawędzi tej grafiki o połowę swojej szerokości.
Element ten używany będzie w ciemnym kluczu 
wizualnym Kospel.

Podstawowym warunkiem dopuszczającym 
użycie Metki Kospel w jakiejkolwiek grafice, 
jest jednoczesne zastosowanie w niej pełnej 
formy loga.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2

10% czarnego

5% czarnego

Księga identyfikacji wizualnej

Dopuszczone jest użycie samego sygnetu w wersji 
monochromatycznej szarej 5-10% koloru czarnego.

Sygnet w takiej formie wykorzystywany będzie 
najczęściej w jasnym kluczu wizualnym Kospel, 
na białym tle, jako podkład do zadruku, notatek 
lub jako dekoracyjna forma spełniająca funkcję 
znaku wodnego. 

Najczęściej sygnet w tej formie stosowany będzie 
jako element przycięty do krawędzi wg zasady 
opisanej na str. 23.

Podstawowym warunkiem dopuszczającym 
użycie tej formy sygnetu w jakiejkolwiek grafice, 
jest jednoczesne zastosowanie w niej pełnej 
formy loga.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2

CMYK  100/46/0/28

RGB  0/91/148

A

B

B

B

Księga identyfikacji wizualnej

B

B

B

CMYK  100/0/0/0

RGB  17/163/212

CMYK  100/64/0/38

RGB  0/95/150

CMYK  100/75/0/45

RGB  0/48/112

~ 55°- 65°

Dopuszczone jest użycie samego sygnetu 
w określonym kolorze CMYK do druku, lub RGB 
dla mediów elektronicznych na charakterystycznym 
tle nazwanym Blue Kospel Gradient.

Element ten używany będzie w ciemnym kluczu 
wizualnym Kospel. Istotą tego elementu graficznego 
jest umieszczenie sygnetu na gradientowym tle 
w taki sposób, by jedna jego strona znajdowała 
się na jasnej części tła, a przeciwległa na ciemnej.

Najczęściej sygnet w tej formie stosowany będzie 
jako element przycięty do krawędzi wg zasady 
opisanej na str. 23.  

Podstawowym warunkiem dopuszczającym 
użycie tej formy sygnetu w jakiejkolwiek grafice, 
jest jednoczesne zastosowanie w niej pełnej 
formy loga.

Księga znaku - symbolika firmowa

2.14. Blue Kospel Gradient 
          z sygnetem
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2Księga identyfikacji wizualnej

Na ilustracji obok pokazano zalecane przykłady 
użycia sygnetu z Blue Kospel Gradient.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2

2.15. Zasady kadrowania sygnetu

Ax13

A

Księga identyfikacji wizualnej

Przedstawione obok schematy obrazują zasadę 
kadrowania elementu graficznego jakim jest sygnet 
do krawędzi grafik lub innych materiałów 
drukowanych (spadu).

Księga znaku - symbolika firmowa

24



2.16. Pomarańczowy kwadrat.

Brand Book KOSPEL

Ax8

Ax10

2Księga identyfikacji wizualnej

Elementem systemu identyfikacji wizualnej jest 
kwadrat w oryginalnym kolorze pomarańczowym 
Kospel. Przy stosowaniu tego elementu na tle innym 
niż białe, należy użyć białego konturu którego 
grubość powinna być 1/8 szerokości kwadratu.

Element ten może spełniać funkcję wyróżnika w 
tekście.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

Na ilustracjach obok są przedstawione przykłady 
zastosowania

Podgrzewacze wody
Wymienniki c.w.u.
Elektryczne kotły c.o.

Drobnostrumieniowa wylewka prysznicowa

+ komfort użytkowania

+ oszczędność wody i energii do 50%

Bateria w komplecie

+ urządzenie bezciśnieniowe

+ metalowa trójdrożna bateria w komplecie

Podgrzewacze wody        Pompy ciepła        Elektryczne kotły c.o.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2Brand Book KOSPEL

3.0 pkt

100/75/0/45

0/85/90/0

100/0/0/0

70/20/100/0

00/0/0/40

2.0 pkt

1.0 pkt

0.5 pkt

Księga identyfikacji wizualnej

2.17. Kontur - kolorystyka i grubości

Kontur jest powszechnie stosowanym elementem 
służącym do budowy charakterystycznych dla klucza 
wizualnego firmy Kospel elementów graficznych, 
takich jak piktogramy czy schematy.

Na ilustracji obok przedstawiona jest dopuszczalna 
kolorystyka oraz najczęściej stosowane i zalecane 
grubości konturów. 

Należy stosować zasadę, że grubość konturu 
powinna zmieniać się proporcjonalnie do zmiany 
wielkości elementu w którym został użyty, jednak 
nie powinna być mniejsza niż 2,0 pkt w piktogramach 
i 0,5 pkt w najcieńszych elementach schematów.

Księga znaku - symbolika firmowa
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1
"

90-130 litrów

+ +

C.MI
Tpok.

router
Wi-Fi

Pco.

Pcwu

ZM

WE-019/01

Pco.

ZM

WE-019/01

Tzew.

Bufor SV

C.MG3C.MG3

ZTD

EKCO.MN3

Wymiennik c.w.u.

WE-019/01

Dom 
energooszczędny 

2120m

 
zużycie energii c.o.

2
35kWh/m /rok

= 4.200kWh/rok

 
zużycie energii c.w.u. 

3
4 osoby - 72m /rok

= 2.900kWh/rok

60 zł/rok
2410 zł/rok

4390 zł/rok
3820 zł/rok

*Taryfa G11 + instalacja PV 10kWp

Taryfa G12 z buforem

Taryfa G12

Taryfa G11

50-130 litrów

+

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

2.18. Kontur - przykłady schematów

Księga znaku - symbolika firmowa
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Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

2.19. Kontur - piktogramy

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.20. Tworzenie sublogo Kospel 

na wakacje tv

TEAM

segoe script bold

montserrat bold

Akademia

roboto italic

roboto bold italic

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

Na ilustracji obok przedstawionych jest kilka 
przykładów Subloga Kospel.

Są to znaki graficzne powstałe w celu wsparcia 
wszelkich działań promocyjnych firmy Kospel 
z zakresu HR, szkoleń, sprzedaży czy marketingu.

Podstawową zasadą umieszczania dodatkowych 
elementów w sąsiedztwie loga jest nie naruszanie 
jego pola znaku. W przypadku umieszczania tekstu 
należy korzystać z jednej z kilku czcionek 
używanych w identyfikacji wizualnej Kospel. 
Jeżeli jest to inny element graficzny, powinien być 
wykonany przy użyciu konturu.

Wszelkie tego typu modyfikacje logo Kospel, mogą 
być wykonywane tylko w dziale graficznym 
departamentu marketingu firmy Kospel, lub przez 
niego zatwierdzone. 

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.21. Typografia Roboto light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Roboto regular
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Roboto bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Roboto condensed
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Roboto bold condensed
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
123456789

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
123456789

Podstawową czcionką w komunikacji marki jest 
ROBOTO oraz jej odmiany. Czcionkę cechuje
przyjazny charakter oraz wysoka przejrzystość 
i czytelność. Jest to czcionka o geometrycznym 
charakterze, litery są łagodnie zakrzywione. 
Jej zalety są najlepiej widoczne w materiałach
drukowanych. Czcionka obsługuje cyrylicę.

Księga znaku - symbolika firmowa
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Montserrat light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Montserrat regular
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Montserrat medium
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Montserrat semi bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Montserrat bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Oswald extra light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Oswald light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Oswald regular
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Oswald medium
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Oswald bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

Dodatkowe czcionki, głównie w komunikacji 
internetowej marki Kospel, to szeroki Montserrat 
oraz węższy Oswald. Oba fonty ze względu na 
charakter swojej budowy, idealnie uzupełniają 
podstawowe ROBOTO. Doskonale nadają się do 
nagłówków, a Oswald do opisów w schematach.

Czcionki obsługują cyrylicę.

Księga znaku - symbolika firmowa
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Calibri light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Calibri regular
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Calibri bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Ubuntu light
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Ubuntu regular
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Ubuntu semi bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Ubuntu bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Ubuntu condensed
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklłmnopqrstuwxyz
1234567890

Segoe Script
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Segoe Script Bold
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSTUWXYZ

abcdefghijklłmnopqrstuwxyz

1234567890

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

Zestaw czcionek wykorzystywanych w materiałach 
firmowych, uzupełniają jeszcze CALIBRI - czcionka 
systemowa wykorzystywana w stopce poczty 
mailowej. UBUNTU - stosowany w budowie 
piktogramów, oraz SEGOE SCRIPT - czcionka 
wzorowana na piśmie odręcznym i jako jego imitacja 
używana w krótkich hasłach reklamowych 
i promocjach.

Czcionki obsługują cyrylicę.

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.22. Paleta kolorów

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej

CMYK 0/85/90/0

RGB 235/70/35

CMYK 0/0/0/5

RGB 245/245/245

CMYK 100/75/0/45

RGB 0/48/112

CMYK 0/0/0/10

RGB 235/235/235

CMYK 100/46/0/28

RGB 0/95/150

CMYK 7/2/0/0

RGB 240/245/255

CMYK 40/0/70/0

RGB 195/230/115

CMYK 100/0/0/0

RGB 17/163/212

CMYK 14/5/0/2

RGB 223/233/243

CMYK 50/5/90/0

RGB 155/200/60

CMYK 20/10/0/5

RGB 205/215/235

CMYK 70/20/100/0

RGB 100/160/40

A AB

B

C

C

Księga znaku - symbolika firmowa
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2.23. Klucz wizualny Kospel - jasny

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej Księga znaku - symbolika firmowa
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KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin 
NIP 669-13-11-816
tel. + 48 94 31 70 506
www.kospel.pl

Jan Kowalski
Dyrektor ds. Exportu

+48 777 999 111tel. kom. 
e-mail: j.kowalski@kospel.pl

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin    
tel. 94 346 38 08, faks 94 346 33 70
e-mail: info@kospel.pl, www.kospel.pl

NIP 669-13-11-816; Sąd Rejonowy w Koszalinie,  IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047150; 
kapitał zakładowy: 851.925,00 PLN

W komunikacji wizualnej firmy Kospel, można 
wyodrębnić dwa warianty klucza wizualnego, jasny 
i ciemny. 

Na przedstawionych obok ilustracjach pokazane są 
przykłady projektów wykonanych według jasnego 
klucza wizualnego. Bedą to głównie wszelkiego 
rodzaju druki urzędowe i użytkowe jak papier 
firmowy czy notesy.
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2.24. Klucz wizualny Kospel - ciemny

Brand Book KOSPELKsięga identyfikacji wizualnej Księga znaku - symbolika firmowa

37

Ciemny klucz wizualny używany będzie głównie 
w projektach wszelkiego rodzaju materiałów 
reklamowych i promocyjnych w których najczęściej 
nierozłącznym elementem będą zdjęcia aranżacyjne 
i ilustracyjne lub zdjęcia produktowe białych 
urządzeń, dla wyeksponowania których 
najwłaściwsze jest ciemniejsze tło. 

Na ilustracjach obok zostały zaprezentowane różne 
przykłady kreacji z użyciem ciemnego klucza 
wizualnego.
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3.01. Bilet wizytowy

3Druki firmowe

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin 
NIP 669-13-11-816
tel. + 48 94 31 70 506
www.kospel.pl

Jan Kowalski
Dyrektor ds. Exportu

+48 777 999 111tel. kom. 
e-mail: j.kowalski@kospel.pl

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin 
POLAND
PL 6691311816
www.kospel.pl

Jan Kowalski
Sales Director - Export
mobile: +48 777 999 111
e-mail: j.kowalski@kospel.pl

Bilet wizytowy zaprojektowany w jasnym kluczu 
wizualnym Kospel.

Na ilustracji obok przedstawione sa dwie wersje 
językowe.

format: 90 x 50 mm
technologia: druk offsetowy

2materiał: biały, matowy karton 350 g/m

Księga identyfikacji wizualnej
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3.02. Papier firmowy

3

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin    
tel. 94 346 38 08, faks 94 346 33 70
e-mail: info@kospel.pl, www.kospel.pl

NIP 669-13-11-816; Sąd Rejonowy w Koszalinie,  IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047150; 
kapitał zakładowy: 851.925,00 PLN

Papier firmowy zaprojektowany w jasnym kluczu 
wizualnym Kospel.

format: 210 x 297 mm
technologia: druk offsetowy

2materiał: papier ozdobny 80-100 g/m

Księga identyfikacji wizualnej Druki firmowe
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3.03. Okno e-mail

3

Jan Kowalski
Dyrektor ds. Exportu

+48 777 999 111

j.kowalski@kospel.pl 

www.kospel.pl

Kospel S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

Sales Director Export / Vertriebsleiter Export

Kospel S.A., ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin - NIP 669-13-11-816
Sąd Rejonowy w Koszalinie - IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000047150 - Kapitał zakładowy: 851.925,00 PLN   

Szanowny Panie

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed diam nonummy nibhui smod tincidunt ut dolore
magna aliquame rat volutpat.
Ut wisi enim ad minim venia, quis nostrud exerci tation ullamcorper sui lobortis nisi ut aliquip ex
ea commodo con sequat.
Dolor sit amet, adipiscing elit, sed diam nonummy nibhui smod.

Pozdrawiam

Szablon okienka e-mail do korespondencji 
zaprojektowany w jasnym kluczu wizualnym 
Kospel. 

technologia: program e-mail

Księga identyfikacji wizualnej Druki firmowe
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4.01. Reklama w kalendarzach

4Druki promocyjne - reklamaKsięga identyfikacji wizualnej

Wybrane  przykłady reklam zamieszczanych 
w książkowych wersjach kalendarzy - terminarzy, 
wydawanych przez partnerów handlowych firmy 
Kospel.

43



4Księga identyfikacji wizualnej

4.02. Reklama w czasopismach

Na ilustracjach obok przedstawione są wybrane  
przykłady reklam publikowanych w czasopismach 
branżowych.

Druki promocyjne - reklama
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4.03. Notes

4Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Notesy firmowe, oraz drukowane dla partnerów 
handlowych firmy.

format: A5
technologia: druk offsetowy

2materiał: papier 80-100 g/m

45



4.04. Biuwar

4Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Biuwary firmowe, oraz drukowane dla partnerów 
handlowych firmy.

format: 600x420 mm
technologia: druk offsetowy

2materiał: papier 80-100 g/m

46



4Księga identyfikacji wizualnej

4.05. Kalendarz trójdzielny

Druki promocyjne - reklama

Kalendarze firmowe, oraz drukowane dla partnerów 
handlowych firmy.

47
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Księga identyfikacji wizualnej

4.06. Rollupy

Druki promocyjne - reklama

Grafiki rollup’ów w dwóch wariantach prezentacji 
logo Kospel, podstawowej i inwersyjnej, 
oraz w dwóch szerokościach, 850 i 1000 mm 
i wysokości 2050 mm. 

48
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Księga identyfikacji wizualnej

4.07. Tablice reklamowe

Druki promocyjne - reklama

Przykładowe grafiki tablic reklamowych 
zaprojektowanych dla współpracującej 
z firmą sieci hurtowni MRÓWKA.

49
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Księga identyfikacji wizualnej

4.08. Tablice szkoleniowe

Druki promocyjne - reklama

Grafika tablic szkoleniowych, w tym przypadku, 
zaprojektowanych i wykonanych dla szkół 
branżowych, kształcących potencjalnych przyszłych 
pracowników firmy Kospel

50
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Księga identyfikacji wizualnej

4.09. Witryny okienne

Druki promocyjne - reklama

Przykładowe grafiki reklam zaprojektowanych na 
witryny okienne dla współpracującej z firmą sieci 
hurtowni ONNINEN.

Na przykładzie tym ukazano zasadę stosowania 
loga Kospel w wersji dodatkowej w miejscach, 
gdzie zapewni ona lepszą czytelność znaku marki.

51
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4.10. Reklama internetowa

4Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Projekty różnych formatów internetowych banerów 
reklamowych. Projekty sa wykonane w dwóch 
wariantach prezentacji logo, podstawowej oraz 
inwersyjnej.
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4Księga identyfikacji wizualnej

4.11. Reklama na samochodach

Druki promocyjne - reklama

Projekty reklamy na samochód partnera 
handlowego firmy Kospel. W jasnym i ciemnym 
kluczu wizualnym.
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4.12. Opakowania

Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Przykładowe wizualizacje opakowań dla urządzeń 
firmy Kospel.

54
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Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Rozłożony karton dla podgrzewaczy trójfazowych 
PPE3 i PPH3.

55
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Księga identyfikacji wizualnej Druki promocyjne - reklama

Na ilustracji obok przedstawiony jest rozłożony 
karton dla podgrzewacz  jednofazowego 
z baterią  EPS2.

56

4




