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Forma podstawowa
Podstawowym znakiem iTaxi jest sygnet z claimem na żółtym tle.
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Forma pozioma
Podstawowa forma znaku w układzie poziomym.
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Forma dodatkowa
Znak graficzny na żółtym tle nie zawierający claimu.
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Forma dodatkowa
Forma dodatkowa znaku z claimem stosowana w przypadkach, gdy 
użycie żółtego tła jest niemożliwe.
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Forma dodatkowa w poziomie
Dodatkowa forma znaku w układzie poziomym stosowana w przypadkach, 
gdy użycie żółtego tła jest niemożliwe.
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Forma dodatkowa
Znak graficzny nie zawierający claimu stosowany w przypadkach, gdy 
użycie żółtego tła jest niemożliwe.
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Warianty achromatyczne
Poniższe warianty znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji 
i promocji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze 
względów technologicznych (np. tłoczenie, grawerunek, itp.).
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Warianty monochromatyczne
Poniższe warianty znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji 
i promocji, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze 
względów technologicznych (np. tłoczenie, grawerunek, itp.).
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Pole ochronne
Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od innych elemen-
tów graficznych. Moduł konstrukcyjny to kropka z litery „i”.
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Kolorystyka podstawowa
Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość 
i sposób postrzegania marki. Kolory znaku oraz elementów systemu 
identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów określo-
nych w CMYK, niezależnie od techniki reprodukcji. Poniżej przedstawio-
no parametry poszczególnych elementów znaku.

0, 31, 91, 0 252, 182, 48

91, 79, 62, 97 0, 0, 0

CMYK RGB
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Typografia
Panton to rodzina kroju pisma używana w identyfikacji wizualnej iTaxi. 
Bogactwo odmian i doskonała czytelność pozwala na użycie kroju do 
wielu zastosowań.

Wiele materiałów promocyjnych i informacyjnych iTaxi powstaje w pro-
gramach Word i PowerPoint. Aby umożliwić prawidłowe odczytanie 
sformatowanego tekstu na komputerach bez fontu Panton, należy po-
sługiwać się fontem systemowym - zaleca się wybór kroju Calibri.
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Panton Extrabold

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwzźż
0123456789!@#$%^&*()
AaBbCc123

Typografia

Panton Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUVWZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuvwzźż
0123456789!@#$%^&*()
AaBbCc123
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