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För samtliga logos finns följande filformat sparade: 
 
Vektorgrafik (CMYK) 
o Illustrator (ai) version 10 
o Illustrator (ai) version 6 
o Illustrator (eps) version 10 
o Illustrator (eps) version 6 
o Adobe PDF version 5 
 
Pixel-grafik (CMYK) 
o TIF-format i 600dpi 
o TIF-format i 300dpi 
o TIF-format i 150dpi 
o JPG-format i 300dpi 
o JPG-format i 150dpi 
 
Pixel-grafik (RGB) 
o TIF-format i 600dpi 
o TIF-format i 300dpi 
o TIF-format i 150dpi 
o JPG-format i 300dpi 
o JPG-format i 150dpi 
 
Web-anpassade (RGB) 
o Flash-format (swf + html) 
o PNG-format i 8-bitars 
o PNG-format i 24-bitars 
o JPG-format i 72dpi 
o GIF-format 
 
 
 
Generella rekommendationer för användning av respektive filformat 
 
Vektorgrafik är i alla lägen att föredra framför pixelgrafik. En vektorbaserad illustration 
är knivskarp i alla lägen oavsett storlek. Rent filmässigt är en vektorbaserad fil också 
betydligt mindre än en högupplöst pixelbaserad. Sträva därför efter att använda 
Illustrator-format eller EPS-format (i så sen version som möjligt). 
En vektorbaserad fil kräver dock mer avancerade programvaror, vilket gör att de 
ibland inte går att använda. Välj då i första hand en högupplöst (ej komprimerad) 
pixelbaserad bild (TIF i 600 dpi). 
 
Andra grundregeln är att om en logo ska printas bör den vara i CMYK-format. Om 
den ska visas på en dataskärm bör den vara i RGB-format. 
 
För tryck, målning, formsprutning etc bör filen också vara i vektorgrafik och i CMYK-
format, men här bör man också ange en exakt färgkod (och eventuellt glansvärde). 
Se separat färgblad i denna manual. Notera dock att beroende av applikation, 
underlag och eftersträvad yta kan man behöva modifiera de rekommenderade 
färgerna. Be därför ALLTID om ett exakt prov innan skarp produktion. 



Under mappen "Flagga" finns följande logo:

Under mappen "Thunbolaget" finns följande logo:

Under mappen "Thunbolaget (endast rubrik)" finns följande logo:

Under mappen "Thunbolaget (utan flagga)" finns följande logo:



Under mappen "Thunfastigheter" finns följande logo:

Under mappen "Thunfastigheter (utan flagga)" finns följande logo:

För samtliga logos i vektorgrafik gäller följande:
Ytan bakom texten "Thunbolaget" (och eventuell underrubrik) är transparent.
Den vita borden och de vita bokstäverna i flaggan är fyllda med vitt.

För logos i pixelgrafik gäller ovanstående för filformaten GIF och PNG. 
Övriga filformat klarar ej av att hantera transparenta fält. Därmed får då hela logon en 
vit bakgrund.



C 100
M 80
Y 0
K 40

CMYK Pantone (PMS)

281 C 280 C

NCS-kulör

Ingen exakt
färgåtergivning

NCS S 3560-R80B
eller
NCS S 4550-R80B

1B326C

Websäker RGB
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Websäker RGB
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CMYK Pantone (PMS)
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färgåtergivning
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Primärfärg

Sekundärfärg (för matchande detaljer etc)
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eller


