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základná farebnéforma zloženie

PANTONE Hexachrome Cyan C
CMYK  / 98 / 0 / 0 / 0
RGB     / 0 / 175 / 239

PANTONE Process Black EC
CMYK  / 0 / 0 / 0 / 100
RGB     / 26 / 23 / 27
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sieťovákonštrukcia

konštrukčný modul (štvorec s bokom rovnajúcim sa 1/16 šírky loga)
konštrukcný modul (štvorec s bokom rovnajúcim sa 1/10 šírky loga)

pole loga

ochranné pole

Modulová sieťka určuje
základné proporcie a veľkosti
v stavbe/konštrukcii loga.

Je používaná v prípade zobrazenia 
loga na veľkoformátových
plochách, kde nie je možné použitie 
logotypu v elektronickej forme.

Ochranné pole definuje priestor 
okolo loga, v ktorom sa nemôže 
vyskytnúť žiadna cudzia forma,
tak grafická ako aj textová. 

Pre vyznačenie ochranného pola bol 
použitý konštrukčný
modul – štvorec s bokom 
rovnajúcim sa 1/10 šírky loga.

Výnimka sa vzťahuje na pečiatky.
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monochromatický logotyp 1odtienešedej

monochromatický logotyp 2

monochromatický logotyp 3

PANTONE 7541 C
CMYK  / 2 / 0 / 0 / 5
RGB     / 242 / 244 / 246

monochromatické
logotypy

PANTONE Hexachrome Cyan C
CMYK  / 98 / 0 / 0 / 0
RGB     / 0 / 175 / 239

PANTONE Cool Gray 8 EC
CMYK  / 23 / 17 / 13 / 46
RGB     / 133 / 134 / 139

PANTONE Process Black EC
CMYK  / 0 / 0 / 0 / 100
RGB     / 26 / 23 / 27

PANTONE Process Black EC
CMYK  / 0 / 0 / 0 / 100
RGB     / 26 / 23 / 27

8 9
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farebný logotyp
bledé pozadie

farebný logotyp
tmavé pozadie

Logotyp v odtieňoch šedej
tmavé pozadie

Monochromatický logotyp 3
tmavé pozadie

Monochromatický logotyp 2
tmavé pozadie

Monochromatický logotyp 1
bledé pozadie

Monochromatický logotyp 2
bledé pozadie

Logotyp v odtieňoch šedej
bledé pozadie

percentuálne
pomery

100%

60
%

49%

prípustnévarianty
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neprípustnévarianty

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text 
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type 
a n d scrambled it 
to make a type speci-
m e n book. It has 
sur vived not only five 
c e n t u - ries, but also 
the leap into elec-
t r o n i c typesetting , 
r e m a i n - ing essen-
t i a l l y u n c h a n g e d . 
It was p o p u l a r -
ised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing 
Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publish-
ing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem 

Akékoľvek 3D simulácie 
či emboss sú zakázané.

Je zakázané pridávať kontúry, 
outlines k logotypu.

Je zakázané disproporčne 
deformovať logotyp

Nie je povolené upravovať 
farebnosť logotypu

Je zakázané meniť farebnosť
 jednotlivých častí logotypu.

Je zakázané upravovať veľkosti 
jednotlivých častí loga

Nie je povolené akokoľvek meniť 
výplň alebo farebnosť logotypu.Pozor na ochrannú zónu loga.

Je zakázané meniť sklon alebo 
inak deformovať logotyp.

Je zakázané pridávať 
akékoľvek grafické prvky do 

logotypu.

Akékoľvek tiene za logotypom 
sú zakázané.

Je zakázané meniť 
usporiadanie a veľkosť 

jednotlivých prvkov logotypu.
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typografia
a  písmo

Chaparral Pro Regular: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstvwxyz
1234567890

Doplnkové písmo je definované pre účely elektronických dokumentov, ktoré v rámci multiplatformovej
kompatibility musia byť tvorené bežným systémovým fontom tak, aby pred ich otváraním na iných
počítačoch nebolo potrebné inštalovať špeciálne fonty (písma).

Pre tieto účely sa používa font (písmo) Chaparral Pro Regular.

veľkosti loga
A5 30x18 mm

40x23 mm

60x35 mm

80x47 mm

A4

A3

A2
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písomnosti
A4, fax

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

fax prijatý: 99 99 99 99 
pre:
od:
dátum:
počet strán:

hlavičkový papier, A4 fax, A4

30
 m

m

30 mm30 mm

51 m
m

51 m
m

229 m
m

229 m
m

210 mm

176 mm176 mm

71 mm 71 mm

29
7 

m
m

29
7 

m
m

30
 m

m

64
 m

m

210 mm
91 mm

Externú obchodnú 
korešpondenciu primárne 
tlačíme na predtlačenom 
hlavičkovom papieri so
značkou s logotypom vo 
farbe. 

Niektoré interné a externé 
materiály môžeme tlačiť aj 
na čistom hárku
papiera, ale musia vždy 
obsahovať aj značku 
s logotypom vo farbe
alebo v odtieňoch šedej.

Firma: Chaparral Pro, 12 pt 
Adresa: Chaparral Pro, 12 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 12 pt
email: Chaparral Pro, 11 pt
web: Chaparral Pro, 10 pt

Niektoré interné a externé materiály môžeme tlačiť aj na čistom 
hárku papiera, ale musia vždy obsahovať aj značku s logotypom v 
odtieňoch šedej.

Osobný list so šedou potlačou
Osobný list má formát A4.
Obsahuje šedé logo vo vrchnej časti. 
Je vyrobený z papiera Conqueror bielej farby.

Obálka k osobnému listu so šedou potlačou
Obálka je formátu DL, so šedým logom v ľavom hornom rohu,
vyrobená z rovnakého typu papiera ako osobný list 
Conqueror bielej farby.

písomnosti
osobný list, obálka

210 mm

220 mm

29
7 

m
m

11
0 

m
m
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MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

písomnosti
obálka, C5 

16
2 

m
m

229 mm
61 mm

27
 m

m

62
 m

mExternú obchodnú korešpondenciu 
primárne tlačíme na predtlačenom 
hlavičkovom papieri so
značkou s logotypom vo farbe. 

Niektoré interné a externé materiály 
môžeme tlačiť aj na čistom hárku
papieri, ale musia vždy obsahovať 
aj značku s logotypom vo farbe 
alebo v odtieňoch šedej.

pečiatka č.1

pečiatka č.2

pečiatka č.3

písomnosti
pečiatkySilvánová 2, 90201 Pezinok, tel/fax: +421 033 6454 3161 email: m

as@

m
as

.co
m
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w
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m
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MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com
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MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

Silvánová 2, 90201 Pezinok, tel/fax: +421 033 6454 3161 email: m
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MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

Silvánová 2, 90201 Pezinok, tel/fax: +421 033 6454 3161 email: m
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MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

email:  mas@mas.com
www.mas.com

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

Firma: Chaparral Pro, 12 pt 
Adresa: Chaparral Pro, 12 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 12 pt
email: Chaparral Pro, 11 pt
web: Chaparral Pro, 10 pt

Pečiatka č.1 má polomer 31,5 mm

Firma: Chaparral Pro, 13,5 pt
Adresa: Chaparral Pro, 13,5 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 13,5 pt
email: Chaparral Pro, 13,5 pt
web: Chaparral Pro, 13,5 pt

Pečiatka č.2 má rozmer 94x36 mm

Firma: Chaparral Pro, 12 pt
Adresa: Chaparral Pro, 12 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 12 pt
email: Chaparral Pro, 11 pt
web: Chaparral Pro, 10 pt

Pečiatka č.3 má rozmer 44x51 mm

Firma: Chaparral Pro, 10 pt
Adresa: Chaparral Pro, 10 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 10 pt
email: Chaparral Pro, 10 pt
web: Chaparral Pro, 10 pt

19



vizitka

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161
email:  mas@mas.com
www.mas.com

vizitka

10 m
m

16 m
m

50
 m

m

43 mm

35 mm

90 mm

Merkantílie s jednotným dizajnom sú nositeľmi Corporate Identity väčsinou na malom formáte,
ale s veľkým významom pre reprezentáciu spoločnosti.

Vizitka je častokrát prvým tlačivom so značkou 
spoločnosti, ktorú zákazník dostane do rúk.

Preto je nesmierne dôležité dodržiavať všetky 
zásady určené v dizajn manuáli na ich tvorbu.
Materiál vizitky je napodobenina karbónu.

Firma: Chaparral Pro, 8 pt 
Adresa: Chaparral Pro, 8 pt
tel.,fax: Chaparral Pro, 8 pt
email: Chaparral Pro, 8 pt
web: Chaparral Pro, 8 pt

merkantílie reklamnépredmety

20 21



reklamnépredmety reklamnépredmety
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8. 8. 2010 o 20:00 hod.
Hľadisko: Incheba Expo Aréna / Sektor: sektor B Rad: 4 Miesto: 62

Cena: 29,90€
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MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / M

MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MAS / MA

BEETROOTS
BLOODY

TH
E

170 mm

60
 m

m

ticketconcertprogramA4

program august/2010
music/art/sport

Organizátor: MAS - Music/Art/Sport 

Rezervácie lístkov: info@mas.com (uveďte svoje meno a počet 
lístkov, rezervácie je nutné vyzdvihnúť najneskôr 15 min. pred 
začiatkom predstavenia).
  

Študentská zľava pri predložení preukazu. Pri návšteve 
umeleckých výstav možnosť skupinovej zľavy pre školy, 
informujte sa na info@mas.com

Hľadáme ľudí!!!!

Láka vás práca v nezávislej spoločnosti? Hľadáme 
dobrovoľníkov a brigádnikov na predávanie lístkov, distribúciu 
letákov, výlep plagátov a kadečo iné. No a zato môžte mať 
voľné vstupy na naše akcie, výstavy, športové podujatia a ďaľšie 
bonusy.Píšte na produkcia@mas.com
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nedeľa

pondelok

utorok

streda

štvrtok
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sobota

nedeľa

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

sobota

nedeľa

pondelok

utorok
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štvrtok

piatok
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19.

20.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.www.mas.com
info@mas.com

Výťažok z koncertov poputujú na 
ekológiu. Likvidáciu odpadov nelegálnych 
skládkach v mestách.

MAS
Silvanová 2, 902 01 Pezinok
tel/fax: +421 033 645 3161

DJ YANKO KRÁL /H16/

GAME of S.K.A.T.E

TRIPPLE TROUBLE

BRATISLAVA

BRATISLAVA

DESIGN FACTORY
TWENTY AFTER TWENTY

TYPO & ARS
INSITA Z KOVAČICE

HAF & BEYUZ
MODERNÝ SPEVÁK

CONCRETE JUNGLE JAM

2. pondelok DJ YANKO KRÁL /H16/
TRIPPLE TROUBLE

8. nedeľa

12. štvrtok

15. nedeľa GAME of S.K.A.T.E
BRATISLAVA

18. streda DESIGN FACTORY
TWENTY AFTER TWENTY

sobota21.

pondelok23. TYPO & ARS
INSITA Z KOVAČICE

piatok27. HAF & BEYUZ
MODERNÝ SPEVÁK

pondelok30.
BRATISLAVA

CONCRETE JUNGLE JAM

music / 3€ / študenti 2€ / 22:00h

music / 10€ / študenti 8€ / 23:30h

sport / 2€ / 15:00h

art / 2€ / 17:00h

art / 1€ / 18:00h

art / 3€ / študenti 2€ / 15:00h

music / 3€ / študenti 2€ / 22:00h

sport / 0€ / 14:00h

sport / 2€ / 14:00h

Electro, masky, punk, Taliansko, adrenalín, chaos, 
zážitok, eufória, duo, davy ľudí ........

DJ Yanko aka Yanko Král. Od roku 2002 
si vybudoval na Slovensku silné meno, je 
členom skupiny H16. Taktiež patrí do 
djského zoskupenia Club Crushers Crew, 
ktorého členmi sú Djs: Grimaso, Roman 
Zámožný, Tager a Wich/Cz. O túto crew 
je mimoriadny záujem v Českej republike 
aj u nás.

Výstava pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie prináša 
originálny pohľad na mladú českú a slovenskú architektúru. 
Predstavuje ju cez konkrétne realizácie - obydlia pre našich 
domácich miláčikov - ktoré odhaľujú metódy a postupy, ktoré 
tieto ateliéry používajú aj pri navrhovaní skutočných stavieb. 
Súčasťou výstavy je rozsiahly katalóg, ktorý ateliéry 
predstavuje aj prostredníctvom ich ďalšej tvorby.

Chalani album pokrstia na Svätom 
krste albumu, ktorý prebehne 
27.8.2010 na pláži Incheba Summer 
Club. Okrem krstu budú na vás čakať 
aj hostia z albumu a DJský support v 
podaní DJ Daddy Skrupee, Selecta 
Ci¦man i DJ Scoutty Okinawa.

Počet skejtových akcií s približujúcou sa zimou rapídne klesá. A 
pre to tu máme ďalšiu pozvánku na jednu takú. 15. 8. 2010 sa 
pôjde v PKO (Bratislava) už tradičný Game of S.K.A.T.E.. 
Plánuje sa aj pretek dievčat.

Bláznivé gra¬ti, ilustrácie a gra¦cké dizajny z mesta Haifa v 
Izraeli. To je Broken Fingaz je skupina 4 ľudí. Tant, Unga, 
Desa a Kipa. Títo chlapci majú neskutočný talent. Ich tvorbu 
zaraďujeme medzi ťažký americký komiks a starou školou 
/old school skateboard graphics/ - najlepšia škola :)
Uvidíme sa v DOME UMENIA.

Firma TYPO & ARS bola založená v roku 1990 ako rodinná 
¦rma so zameraním na zabezpečenie komplexného 
polygra¦ckého spracovania tlačovín - "od rukopisu ku knihe". 
Od roku 2001 je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory. Táto výstava plná Kovačíc.

Hlavná cena - pro¦ lyže. Tak poď si 
ich vyskákať. Zober kamarátov a 
dobrú náladu. Čaká na teba “dídžej”
s pripravenými pesničkááámi.
Máme pivo, kofolu a do 
ruky nejakú túú cigánsku.
A keď budete dobrí
uvidíme aj zlaté 
prasiatko.

Príď a pridaj sa k nám! Je tu historicky 
prvý BMX a MTB Contest v Bratislave, 
ktorý vznikol z podnetu jedného 
miestneho ridera. Dňa 30. 8. 2010 sme 
v Petržalke na Markovej ulici. CJJ nám 
dáva možnosť ukázať, čo v nás je.

http://myspace.com/djyankokral

210 mm
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BEETROOTS
BLOODY

20:00h
www.mas.com

organizator:8.8.2010
AZYLcl

ub
TH

E

plagát plagátA2 A2420 mm

59
4 

m
m

A2 / music 
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citylight

BEETROOTS
BLOODY

TH
E

20:00h

www.mas.com
organizator

8.8.2010

AZYLcl
ub

billboard

30
00

 m
m

5000 mm

billboard
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BEETROOTS
BLOODY

TH
E

20:00h

www.mas.com
organizator

8.8.2010

AZYLcl
ub

billboard

GALLERY
from BROKEN FINGAZ

STREET ART

13:00h
www.mas.com

organizator:12.8.2010
dom UMENIA

CONTEST THE COMMUNITY
PROJECT

SKI

14:00h

www.mas.com

organizator:21.8.2010
Pezinská BABA

plagátyA2

A2 / art A2 / sport
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vývoj loga


