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Zestawienie wszystkich logo wchodzących 
w skład projektu LIFE Archiclima
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ARCHICLIMA



Koncepcja

Koncepcja – idea

Sygnet logo projektu LIFE Archiclima jest połączeniem globusa i kropli 
okalanej naturą – roślinną zielenią oraz błękitem nawiązującym do wody 
(logo główne oraz sublogo z dopiskiem „planning”), z kolei w sublogo 
z dopiskiem „assessment” występuje szarość nawiązująca do urbanizacji. 

Siatka inspirowana modelami brył 3D oraz techniczny charakter typografii 
odnosi się wizualnie do tematu projektowania architektonicznego.
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Koncepcja – inspiracje

Wykorzystanie barw oraz motywów 
nawiązujących do tematyki klimatu/natury. Wykorzystanie bezszeryfowego kroju pisma.

Tematyka architektury, urbanistyki  
i proklimatyczne rozwiązania.
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Opis znaku

Zadaniem Księgi Znaku jest zapewnienie jednolitego wizerunku projektu  
LIFE Archiclima (LIFE20 CCA/PL/001573) oraz kompletnego systemu Archiclima, 
którego celem jest wzrost odporności obiektów budowlanych na zmiany klimatu. 
Księga znaku ma na celu zachowanie spójności w identyfikacji.  

→ Logo „LIFE Archiclima” jest dedykowane dla projektu LIFE Archiclima 
i wszelkich celów, działań, materiałów i rezultatów związanych z projektem. 
W szczególności do stosowania w dokumentacji formalnej. 

→ Logo „Archiclima” jest dedykowane dla kompletnego systemu Archiclima. 

→ Logo „Archiclima assessment” jest dedykowane dla usługi 
Archiclima assessment, której istotą jest przeprowadzanie ocen obiektów 
budowlanych pod kątem ich podatności/ryzyka na zmiany klimatu. 

→ Logo „Archiclima planning” jest dedykowane dla usługi  
Archiclima planning, której istotą jest planowanie adaptacji do  
zmian klimatu istniejących obiektów budowlanych. 
 
Właścicielem znaku Archiclima jest spółka Investeko S.A., 
beneficjent koordynujący projekt LIFE Archiclima.

Elementy składowe

Logo składa się z sygnetu oraz części typograficznej. Główne logo posiada 
wersję z dopiskiem („Life”) oraz subloga – z dopiskiem „assessment” oraz 
„planning”. Znak jest wpisany w siatkę tak, aby wszystkie jego elementy składowe 
były ze sobą spójne. Funkcjonalna i syntetyczna struktura graficzna odpowiada 
za aspekt czytelności oraz stosowania znaku na różnorodnych nośnikach. 

Logo zbudowane jest z:
→ sygnetu nawiązującego wizualnie do tematyki i misji projektu (który może 
występować również samodzielnie),   
→ mocnej typografii, 
→ dopisku lub bez – „Life”, „assessment”, „planning”.

Elementy składowe

Logo główne z dopiskiem „Life” – wariant oficjalny, stosowany w wystąpieniach 
dotyczących projektu oraz w komunikacji i dokumentacji formalnej. 
 
Logo główne bez dopisku – wersja dedykowana dla pozostałych materiałów 
powstających w ramach projektu Archiclima. 

główne logo – wariant 1 główne logo – wariant 2

sublogo z dopiskiem „assessment” sublogo z dopiskiem „planning”
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Kolorystyka występująca w wersji podstawowej:

Kolorystyka występująca w wersjach achromatycznych:

Biel
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255

Szarość
CMYK 0/0/0/45
RGB 168/166/167
PANTONE 422U/422C

Szarość / dopisek
CMYK 0/0/0/65
RGB 123/123/123
PANTONE 422U/422C

Niebieski
CMYK 55/20/0/0
RGB 122/176/223
PANTONE 2915U/2925C

Niebieski / dopisek
CMYK 60/20/0/15
RGB 93/154/199
PANTONE 2915U/2925C

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Kolorystyka

Zieleń
CMYK 60/0/85/0
RGB 116/185/78
PANTONE 375U/360C

Zieleń / dopisek
CMYK 60/0/100/15
RGB 105/164/38
PANTONE 375U/360C

sygnet dopisek
pozostałe elementy
sygnetu i typografia

główne logo – 
wariant 1 i 2

sublogo z dopiskiem 
„assessment”

sublogo z dopiskiem 
„planning”
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Krój pisma

Logo powstało w oparciu o przekształcony bardzo charakterystyczny 
i mocny font CHANEY – w dopiskach użyto bezszeryfowego kroju Poppins 
w odmianie Medium.

CHANEY – Regular:

ABCDEFGHIJkLMNOPRSTUWXYZ
1234567890!@#$%^&*() _ +

Poppins – Medium:

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjkLlMm
NnOoPpRrSsTtUuWwXxYyZz
1234567890!@#$%^&*()_+

Typografia w logo
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Pole ochronne

Określenie pola ochronnego oraz jego konsekwentne stosowanie
wpływa na odpowiednią czytelność znaku. Polem ochronnym nazywa  
się obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. 

Dodatkowo określa ono minimalną odległość znaku od innych elementów. 
Przy ustalaniu pola ochronnego posłużono się wielkością x, która jest 
równa wysokości litery „I” występującej w słowie „ARCHICLIMA”.

x

2x 2x

2x 2x

2x 2x

2x 2x

Wielkość minimalna

Wielkość minimalna

Wielkość minimalna określa próg czytelności znaku. 
Testując czytelność znaku ustalono dopuszczalny minimalny rozmiar 
dla jego wersji. Logo nie może występować w mniejszych, niż ustalone, 
rozmiarach, ponieważ traci na czytelności. Dlatego należy ściśle 
stosować się do ustalonych wielkości. Skalowanie w każdym przypadku 
powinno odbywać się proporcjonalnie.

20 mm 7 mm20 mm 20 mm 20 mm

Konstrukcja znaku
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Użycie znaku

główne logo – wariant 1

sygnet

główne logo – wariant 2

wersja podstawowa

wersja podstawowa

wersja 
podstawowa
(główne logo)

wersja 
podstawowa
(assessment)

wersja 
podstawowa

(planning)

wersja 
achromatyczna

wersja 
achromatyczna

w kontrze

wersja achromatyczna

wersja achromatyczna

wersja achromatyczna w kontrze

wersja achromatyczna w kontrze

Prawidłowe stosowanie znaku oraz aplikowanie go na tle

Znaku należy używać w podstawowej kolorystyce i w wersjach 
achromatycznych. Aby zachować maksymalną czytelność znaku 
i odpowiedni kontrast, należy zadbać o odpowiedni kolor tła.

Sam sygnet może być wykorzystywany jako dekoracyjny element graficzny 
(np. w kreacji) lub tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania pełnej formy 
logo (np. social media, ikony, avatary).

sublogo z dopiskiem „assessment”

sublogo z dopiskiem „planning”

wersja podstawowa

wersja podstawowa

wersja achromatyczna

wersja achromatyczna

wersja achromatyczna w kontrze

wersja achromatyczna w kontrze
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Prawidłowe stosowanie logo – przykłady, Archiclima

Logo podstawowe na białym tle. Logo podstawowe na jednokolorowym tle. Logo podstawowe na fotografii.

Logo achromatyczne na fotografii.Logo achromatyczne na jednokolorowym tle.

Logo przyjmujące niestandardowy kolor.Logo achromatyczne w kontrze  
na fotografii.
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Logo achromatyczne w kontrze na 
jednokolorowym tle.

Prawidłowe stosowanie znaku

Gdy to możliwe, znaku w podstawowej kolorystyce należy używać na 
białym lub neutralnym tle. Ważne jest dbanie o odpowiedni kontrast 
i czytelność znaku. 
 
Logo w wersjach achromatycznych powinno występować na 
odpowiednim podłożu o odpowiednim kontraście.

Możliwe jest występowanie logo w niestandardowych kolorach na 
neutralnych tłach. Te same zasady obowiązują w sytuacjach, gdzie  
sygnet występuje samodzielnie. 



Prawidłowe stosowanie logo – przykłady, Archiclima Assessment

Logo podstawowe na białym tle. Logo podstawowe na jednokolorowym tle. Logo podstawowe na fotografii.

Logo achromatyczne na fotografii.Logo achromatyczne na jednokolorowym tle.

Logo achromatyczne w kontrze  
na fotografii.

Logo achromatyczne w kontrze na 
jednokolorowym tle.
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Logo przyjmujące niestandardowy kolor.

Prawidłowe stosowanie znaku

Gdy to możliwe, znaku w podstawowej kolorystyce należy używać na 
białym lub neutralnym tle. Ważne jest dbanie o odpowiedni kontrast 
i czytelność znaku. 
 
Logo w wersjach achromatycznych powinno występować na 
odpowiednim podłożu o odpowiednim kontraście.

Możliwe jest występowanie logo w niestandardowych kolorach na 
neutralnych tłach. Te same zasady obowiązują w sytuacjach, gdzie  
sygnet występuje samodzielnie. 



Prawidłowe stosowanie logo – przykłady, Archiclima Planning

Logo podstawowe na białym tle. Logo podstawowe na jednokolorowym tle. Logo podstawowe na fotografii.

Logo achromatyczne na fotografii.Logo achromatyczne na jednokolorowym tle.

Logo achromatyczne w kontrze  
na fotografii.

Logo achromatyczne w kontrze na 
jednokolorowym tle.

16

Prawidłowe stosowanie znaku

Gdy to możliwe, znaku w podstawowej kolorystyce należy używać na 
białym lub neutralnym tle. Ważne jest dbanie o odpowiedni kontrast 
i czytelność znaku. 
 
Logo w wersjach achromatycznych powinno występować na 
odpowiednim podłożu o odpowiednim kontraście.

Możliwe jest występowanie logo w niestandardowych kolorach na 
neutralnych tłach. Te same zasady obowiązują w sytuacjach, gdzie  
sygnet występuje samodzielnie. 

Logo przyjmujące niestandardowy kolor.



Nieprawidłowe stosowanie znaku
Aby identyfikacja była spójna i czytelna należy przestrzegać założeń 
dotyczących używania logo. Jeśli znaku nie będzie stosować się 
konsekwentnie, straci on swoją czytelność. 

Nieprawidłowe stosowanie logo – przykłady

Obrócenie znaku bądź jego 
elementów.

Deformacja całego znaku lub jego 
elementów.

Zmiana proporcji elementów znaku.

Naruszenie pola ochronnego.

Zmiana relacji elementów logo.

Użycie innych kolorów w wersji 
podstawowej znaku.

Usunięcie fragmentu logo.

lorem ipsum
dolor sit
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Użycie innych kolorów w wersji 
podstawowej znaku.



Nieprawidłowe stosowanie logo – przykłady
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Stosowanie logo w wersji podstawowej 
na zbyt wzorzystym tle.

Stosowanie logo w wersji achromatycznej 
na zbyt wzorzystym tle.

Stosowanie na nieodpowiednim kolorze 
tła (zły kontrast, utrata czytelności).





ADAPTOPEDIA



Koncepcja i elementy składowe
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Opis znaku i elementy składowe

→ Logo „Adaptopedia” jest dedykowane dla narzędzia online 
z najlepszymi praktykami w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Logo zbudowane jest z:
→ sygnetu – kropli występującej w Archiclimie, przez którą, 
w postaci gradientu, przechodzą wszystkie kolory projektu 
(zieleń, niebieski, szarość). Kropla ta osadzona jest na tle książki – 
wizualnego synonimu wiedzy,
→ części typograficznej – zbudowana została z tego samego fonta, 
który występuje w Archiclimie.



Kolorystyka występująca w wersji podstawowej: Kolorystyka występująca w wersjach achromatycznych:

Biel
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255

Zieleń
CMYK 60/0/85/0
RGB 116/185/78

Niebieski
CMYK 55/20/0/0
RGB 122/176/223

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Szarość
CMYK 0/0/0/45
RGB 168/166/167 

Kolorystyka

Gradient 
składający się z wszystkich kolorów 
projektu (występujących w sygnetach: 
zieleń, niebieski, szarość)

Czerń
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

sygnet pozostałe elementy 
sygnetu i typografia

↘
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Krój pisma

Logo powstało w oparciu o przekształcony bardzo charakterystyczny 
i mocny font CHANEY.

CHANEY – Regular:

ABCDEFGHIJkLMNOPRSTUWXYZ
1234567890!@#$%^&*() _ +

Typografia w logo
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Pole ochronne

Określenie pola ochronnego oraz jego konsekwentne stosowanie
wpływa na odpowiednią czytelność znaku. Polem ochronnym nazywa  
się obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych. 

Dodatkowo określa ono minimalną odległość znaku od innych elementów. 
Przy ustalaniu pola ochronnego posłużono się wielkością x, która jest 
równa wysokości litery „I” występującej w słowie „ADAPTOPEDIA”.

Wielkość minimalna

Wielkość minimalna

Wielkość minimalna określa próg czytelności znaku. 
Testując czytelność znaku ustalono dopuszczalny minimalny rozmiar 
dla jego wersji. Logo nie może występować w mniejszych, niż ustalone, 
rozmiarach, ponieważ traci na czytelności. Dlatego należy ściśle 
stosować się do ustalonych wielkości. Skalowanie w każdym przypadku 
powinno odbywać się proporcjonalnie.

16,5 mm 12,5 mm

Konstrukcja znaku
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x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x





Użycie znaku

wersja podstawowa

wersja podstawowa wersja achromatyczna wersja achromatyczna
w kontrze

wersja achromatyczna wersja achromatyczna w kontrze

Prawidłowe stosowanie znaku oraz aplikowanie go na tle

Znaku należy używać w podstawowej kolorystyce i w wersjach 
achromatycznych. Aby zachować maksymalną czytelność znaku 
i odpowiedni kontrast, należy zadbać o odpowiedni kolor tła.

Sam sygnet może być wykorzystywany jako dekoracyjny element graficzny 
(np. w kreacji) lub tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania pełnej formy 
logo (np. social media, ikony, avatary).
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sygnet

logo Adaptopedii



Prawidłowe stosowanie logo – przykłady, Adaptopedia

Logo podstawowe na białym tle. Logo podstawowe na jednokolorowym tle. Logo podstawowe na fotografii.

Logo achromatyczne na fotografii.Logo achromatyczne na 
jednokolorowym tle.

Logo przyjmujące niestandardowy kolor.Logo achromatyczne w kontrze  
na fotografii.

Logo achromatyczne w kontrze na 
jednokolorowym tle.

Prawidłowe stosowanie znaku

Gdy to możliwe, znaku w podstawowej kolorystyce należy używać na 
białym lub neutralnym tle. Ważne jest dbanie o odpowiedni kontrast 
i czytelność znaku. 
 
Logo w wersjach achromatycznych powinno występować na 
odpowiednim podłożu o odpowiednim kontraście.

Możliwe jest występowanie logo w niestandardowych kolorach na 
neutralnych tłach. Te same zasady obowiązują w sytuacjach, gdzie  
sygnet występuje samodzielnie. 
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Nieprawidłowe stosowanie logo – przykłady

Nieprawidłowe stosowanie znaku
Aby identyfikacja była spójna i czytelna należy przestrzegać założeń 
dotyczących używania logo. Jeśli znaku nie będzie stosować się 
konsekwentnie, straci on swoją czytelność. 

Obrócenie znaku bądź jego 
elementów.

Zmiana proporcji elementów znaku. Zmiana relacji elementów logo. Usunięcie fragmentu logo.

Deformacja całego znaku lub jego 
elementów.

Naruszenie pola ochronnego. Użycie innych kolorów w wersji 
podstawowej znaku.

Użycie innych kolorów w wersji 
podstawowej znaku.

lorem ipsum
dolor sit
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Nieprawidłowe stosowanie logo – przykłady

Stosowanie logo w wersji podstawowej 
na zbyt wzorzystym tle.

Stosowanie logo w wersji achromatycznej 
na zbyt wzorzystym tle.

Stosowanie na nieodpowiednim kolorze 
tła (zły kontrast, utrata czytelności).
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