FRAMM CVI
NIMI

FRAMM ON
TEERAJAJA

BAASELEMENDID: LOGO, TÜPOGRAAFIA, VÄRV

VÄRVIPALETT

LOGO STANDARDKUJU

Värvipalett koosneb kahest äärmusest, mis
jätkavad materjali omapära lugu. Tahenenud
olekule vastab tume rahulik sinine ja voolavale
liikuvale olekule vastab erkpunane.

Framm on teerajaja nimi. “Fram” (tõlkes
“Edasi”) oli kapten Amundseni laeva nimi,
millega inimene jõudis esmakordselt
lõunapoolusele. Framm murrab
betoonimaailma stereotüüpe nii nagu
Amundsen murdis jääd. Kindla sihi ja
betooni rammuga, suunaga tulevikku.

GRAAFILINE KEEL
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LOGO TAGLINE’IGA

Frammi graafiline identiteet lähtub
betooni kui materjali omapärast.
Visuaalne stiil tsiteerib liikumist ühest
olekust teise. Materjal kõigepealt voolab,
siis taheneb ja jätab endast maailma
maha kauakestva jälje. Graafikas
kasutame ümarvorme, mis sujuva
ühendusega valguvad rahulikemateks,
kandilisemateks vormideks.

FRAMM ON
EESTKÕNELEJA

Frammi graafiline keel võimaldab
dünaamilist logo kasutust (lk 2).
Logost on olemas staatiline standardkuju.
Standrardkuju taust aimab järgi sabaga
jutukasti, andes edasi eestkõneleja
positsiooni. See sobib sobib kasutamiseks
igal pool ja iseäranis olukordades, kus
logo on ainus viide Framm’i identiteedile
antud kanjdal.
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Jõulise kaldkirja kasutamine pealkirjades viitab
nii edasi liikumisele kui betooni püsivale
monumentaalsusele.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Хеадлине 2
Лорем ипсум долор сит амет, хонестатис регионе
цонсеяуунтур еу вим. Феугиат фацилис ех еос. Нец ид
тамяуам хендрерит, яуи детрацто инимицус ид.

Headline small
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

LOGO VÄRVIVARIATSIOONID

Monokroomne

Frammi tüpograafia kasutab TT Norms fondiperekonda. TT Norms on puhas, geomeetriline
sans-serif, mis sisaldab põnevaid nüansse.
Näiteks kumera ühenduslüliga väike “t“, mis
haakub identiteedi kandiliste ja ümarate vormide
kooslusega. TT Norms toetab nii ladina kui kirillitsa
tähtesid ning trüki ja veebi kasutamist.
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FRAMM CVI
GRAAFIKA

Peamine identiteedikandja on graafiline
keel, mis viitab liikumise ideele läbi
materjali voolamise ja tahenemise.
Kujundit võib kasutada koos tekstiosaga
dünaamilise logona või lihtsalt graafilise
elemendina.
GRAAFIKA LOOMINE
Graafilisi elemente luuakse ühendades
kandilisi ja ümaraid vorme sujuva, voolava
joonega. Seda tehakse kasutades
kujundustarkvara Adobe Illustrator ja
scripte: Metaball (Arc).jsx ja Metaball.jsx

GRAAFIKA KASUTAMINE JA DÜNAAMILINE LOGO

DÜNAAMILINE LOGO

Logo kirjaosa (koos või ilma tagline’ita) jääb
tervikuks. See joondatakse vastu kandilist serva,
muus osas on graafilise kuju loomine vaba.

KASUTAMINE JA JOONDAMINE

(1) Joondatud nurka. (2) Joondatud vastu ühte serva. (3) Vabalt keskel – ühendab mitut taustal olevat objekti
või juhib visuaalselt objektide vahel tähelepanu (4) Keskel osana tähelepanu tõmbava kujundina. Näiteks
pildiraamina.

Logo kirjaosa kaitstud proportsioon
1
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betoonist.
kompromissitult.

Logo kirjaosa ja tagline’i kaitstud proportsioon

GRAAFIKA VÄRVIÜLEMINEK
Graafikat kasutatakse enamasti värviüleminekuna, mille ümar ots on punane
ja kandiline ots sinine. Erandlikel juhtudel
on lubatud kasutada graafikat ka
monokroomis.

Erkpunane
#FF4B6E

Rahulik sinine
#371e7d

Oluliselt erinev taust
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Lorem ipsum dolor sit amet. Sed commodo tellus
cursus ut libero tempor lobortis. Pellentesque sus
quam euismod a. Pellentesque et elit faucibus ne

FRAMM ON
KUJUNDAJA

Näidis: Segumasin

FRAMM ON
KUJUNDAJA

TOODE
Erilahendus Spiraaltrepp

Frammi graafiline identiteet lähtub materjali omapärast.
Käekiri tsiteerib liikumist ühest olekust teise. Kõigepealt
voolab, siis taheneb ja jätab endast maailma maha
kauakestva jälje. Framm on pidevalt kasvav, loov ja liikuv.
Voolavalt ja paindlikult, edasi.

Nimi Perenimi
Ametikoht
nimi.perenimi@framm.ee
+372 56648504
Framm AS
betoonist. kompromissitult.

Frammi graafiline identiteet lähtub materjali
omapärast. Käekiri tsiteerib liikumist ühest
olekust teise. Kõigepealt voolab, siis taheneb ja
jätab endast maailma maha kauakestva jälje.
Framm on pidevalt kasvav, loov ja liikuv. Voolavalt
ja paindlikult, edasi.

Näidis: Plakat 2, maskitud fotoga
Näidis: Kiiver

Näidis: E-maili jalus

Eesnimi Perenimi
Ametikoha nimetus
nimi.perenimi@framm.ee
+372 XXX XXXX

Framm AS
Vana-Narva mnt. 8
Maardu 74114
+372 XXX XXXX
www.framm.ee

FRAMM
2018

OBJEKT
Ülemiste Tehnopark

Lugupidamisega,

LOREM DEL
IPSUM AMET
TXT

Näidis: Visiitkaardid
LOREM DEL
IPSUM AMET

Näidis: Plakat 1, foto ja teksti kasutamine graafikal

Näidis: Bännerid
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