


ArculAti kézikönyv



Tartalomjegyzék
Bemutatkozás

A logó

A logó színei

Tipográfia

Arculati elemek

6

8

12

16

18



7

Bemutatkozás

A Vaskalap bor készítésével foglal-
kozó vállalat, mely napjaink ha-
gyományától eltérő módon a mézet 

vette alapjául. Ennek ellenére mégis a rég-
múlt hagyomanyok felelevenítését tűzte 
ki célúl. A középkori nemesség körében 
kedvelt mézsör ihlette mézbor a Vaskalap 
több, titkos hozzávaló segítségével ízesíti, 
melyek egyedi szín és ízvilágot kölcsönöz-
nek a különféle boroknak. Célunk, hogy 
mind ízben, mind látványvilágban egy csi-
petnyi ízelítőt adjon a középkor világából 
korunk bórkedvelőinek. 

A vaskapalos mint tulajdonság ószabá-
sú, a régi szokásokat valló emberekre hasz-
nálatos. Jelen esetben is a régi hagyomá-
nyok felidézését szeretnénk kifejezni vele, 
de immáron pozitívabb értelemben, a régi 
korok modern, elegáns jellegével.
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A logó

A vaskalap egy 15. századi, elsősor-
ban gyalogos katonák által hasz-
nált sisaktípus. A logóban jelen van 

a sisak, a középkort idézve. A másik fontos 
eleme a hexagon, mely egyenesen a méhek 
kaptárából lett kiragadva, hogy a bor leglé-
nyegesebb alkotóelemét, a mézet szimbo-
lizálja.

A harmadik elem, mely megjelenik a 
logóban, a „Vaskalap” szó, mely betűtí-
pusa is a középkor hangulatát igyekszik 
megmutatni.

A logó tartalmazhatja még a latin nyel-
vű mottót: In mella vino veritas. Ez ma-
gyarul annyit tesz: Mézborban az igazság.
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A
logóban rejlő motívum 
használható külön és 
együtt is a „Vaskalap” 

felirattal. A lógó mottóval feltün-
tetve csakis akkor használható, 
ha a mottót a logótól elválasztó 
díszítőelem is fel van tüntetve. A 
biztonsági tér mindhárom eset-
ben a logónév „V” betűje.

A logó arányai
 és biztonsági tere

Minimum méret: 
5,44* 5,05 mm

Minimum méret: 
7,67* 7,43 mm

Minimum méret: 
17*20,6 mm



A logó színei A logót nyomtatásban, ahol 
csak lehetséges, egy ezüst 
fóliázott réteggel hasz-

náljuk. Online felületen ugyan-
csak ezüst színt alkalmazzunk. 
Ugyanakkor az ezüst logó csakis 
fekete háttéren használható. Ha 
ez nem kivitelezhető, a logó mo-
nokróm változatát tüntessük fel.

C: 75% 
M:68% 
Y:67% 
K:90%

C: 0% 
M:0% 
Y:60% 
K:0%

R:0 
G:0 
B:0

R:255 
G:255 
B:255

#000000

#FFFFFF
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#666563 #ababab #ffffff #ffffff#4f4f4f #666563

C: 44% 
M:37% 
Y:40% 
K:40%

C: 35% 
M:28% 
Y:28% 
K:0%

C: 0% 
M:0% 
Y:0% 
K:0%

C: 0% 
M:0% 
Y:0% 
K:0%

C: 65% 
M:57% 
Y:57% 
K:35%

C: 75% 
M:68% 
Y:67% 
K:90%

R:102 
G:101 
B:99

R:102 
G:101 
B:99

R:171 
G:171 
B:171      

R:255 
G:255 
B:255

R:79 
G:79 
B:79

R:255 
G:255 
B:255

A színátmenetet a logó 
függőleges hosszához 
mérve adjuk meg, –59 

fokos szögben. Az ezüst gradi-
ens színei:

14% 23% 40% 60% 82% 100%

Tiltott logóhasználat

Trozítás, arányok 
be nem tartása

Elemek 
megcserélése

Képháttéren való 
használat

Más szín vagy színát-
menet hozzáadása
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Tipográfia
Copperplate Gothic Light

Squealer

Liberation Serif Regular

Az írásos emlékek AlApján AzonbAn Az már biztosAn 
állíthAtó, hogy Az ókori bAbiloniAk is fogyAsztották 
A bort. bár Az egyiptomiAk jobbAn kedvelték A sört, 
A történelmükben mégis megjelent A bor. Az ókori 
népek ritkán fogyAsztották A bort hígítás nélkül.

Az írásos emlékek alapján azonban az 
már biztosan állítható, hogy az ókori babi-
loniak is fogyasztották a bort.

Az írásos emlékek alapján azonban az már biztosan állítha-
tó, hogy az ókori babiloniak is fogyasztották a bort. Bár az 
egyiptomiak jobban kedvelték a sört, a történelmükben mégis 
megjelent a bor. Az ókori népek ritkán fogyasztották a bort 
hígítás nélkül.



Arculati elemek

Levélpapír, pecsét és boríték

110 mm

32 mm

25 mm

25 mm

220 mm

12 mm

19 mm

20 mm

297 mm

210 mm

48 mm

20 mm



Névjegykártya 
és mappadesign

A borcímke 
első oldala

A borcímke 
belső oldala, 
mely csak ak-
kor látható, ha 
kifogyott a bor 
az üvegből.

A középkori lovag-
történetekben a 
mondabeli figurák 

heraldikus alapszíneket 
viseltek, nemcsak maguk, 
hanem lovaik is: A fekete 
lovag lehetett jó és rossz 
is. A középkori lovagtör-
ténetekben a főhősnek 
ismeretlen lovagokkal kell 
megküzdenie.

S
á árkányölő Szent 
György, a legenda 
szerint, egy líbiai 

várost szabadított meg a 
sárkánytól, amely hosszú 
ideje zsarolta azt. A 
középkorban a sárkány 
lefejezése a gonosz felett 
aratott győzelem szim-
bóluma lett, s egyben a 
fény ősi szimbolikájával is 
összekapcsolódott.

S
zent László kiráy 
uralma alatt az or-
szágba kun fosztoga-

tók érkeztek. Egy magyar 
leányt is megpróbáltak 
elrabolni, azonban a király 
a kun rabó után eredt, és 
megpróbálta visszaszerez-
ni a lányt. Miután elkapta 
a rablót és lerántotta a 
nyeregből, hatalmas csa-
tabárdjával végezte ki a 
kegyetlen rablót.

90 mm

297 mm

107 mm

126 mm

141 mm

210 mm

90 mm

30 mm

25 mm

40 mm

37 mm

50 mm

50 mm

5.6 mm

7 mm

5.6 mm

Méret: 
70x100 mm



A bor kupakja és nyakcímkéje

Méret: 60x100 mm







Köszönöm a figyelmet!


