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ZNAK
FIRMOWY

1.



Znak zbudowany z sygnetu „ZTM” oraz dopełnienia 
„ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE” jest 
podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej.

ZNAK FIRMOWY. Wersja podstawowa, wersja skrócona.1.01

wersja podstawowa znaku wersja skrócona znaku

wersja skrócona znaku
na czarnym tle

wersja podstawowa znaku 
na czarnym tle



Wersja alternatywna znaku zbudowana jest z sygnetu „ZTM” 
oraz kompozycji graficznej symbolizującym uproszczony 
schemat komunikacyjny miasta Lublin.

ZNAK FIRMOWY. Alternatywna wersja znaku firmowego.1.02

wersja pełnokolorowa wersja w odcieniach szarości



ZNAK FIRMOWY. Siatka modułowa wersji podstawowej.1.03

Siatka modułowa jest dokładnym wzorcem do odtworzenia znaku firmowego. 
Na podstawie siatki można precyzyjnie odtworzyć opisany wzór. 
Siatkę modułową stosuje się w sytuacjach, gdy nie można
wykorzystać wzoru znaku graficznego na przykład 
przy wielkoformatowych przedstawieniach znaku firmowego.
Siatka zbudowana jest z zastosowaniem modułów o równych bokach.
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moduł konstrukcyjny
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ZNAK FIRMOWY. Siatka modułowa wersji alternatywnej.1.04

Siatka modułowa jest dokładnym wzorcem do odtworzenia znaku firmowego. 
Na podstawie siatki można precyzyjnie odtworzyć opisany wzór. 
Siatkę modułową stosuje się w sytuacjach, gdy nie można
wykorzystać wzoru znaku graficznego na przykład 
przy wielkoformatowych przedstawieniach znaku firmowego.
Siatka zbudowana jest z zastosowaniem modułów o równych bokach.

a

1,2 a

1,2 a

a

moduł konstrukcyjny

a
a



ZNAK FIRMOWY. Pole podstawowe, pole ochronne.1.05

Pole podstawowe wyznacza minimalny zamknięty obszar, w którym znak może być użyty.

Pole ochronne określa minimalną odległość od znaku innych elementów graficznych 
takich jak: tekst, ilustracje, inne obiekty. Pole ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami 
jego cech graficznych i zapewnia dobry wizualny odbiór.

Aby opisać wielkość pola podstawowego oraz ochronnego posłużono się szerokością litery „Z”
Elementy publikacji powinny być odsunięte od obrysu znaku na odległość równą szerokości litery „Z”.

moduł konstrukcyjny

pole podstawowe

pole ochronne



wersja achromatyczna czarno - biała

wersja achromatyczna w odcieniach szarości

ZNAK FIRMOWY. Warianty achromatyczne znaku – wersja podstawowa.1.06

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji,
gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych
(na przykł. tłoczenie, grawerunek itp.).
Poniżej przedstawiono warianty znaku w odcieniach szarości, warianty achromatyczne.



wersja monochromatyczna w kolorze czerwonym

wersja monochromatyczna w kolorze zielonym

wersja monochromatyczna w kolorze srebrnym

ZNAK FIRMOWY. Wersje monochromatyczne znaku – wersja podstawowa.1.07

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji,
gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych
(na przykł. tłoczenie, grawerunek itp.).
System Identyfikacji Wizualnej dopuszcza stosowanie znaku w wariantach 
jednobarwnych - monochromatycznych ale tylko w obrębie przedstawionej poniżej kolorystyki.



wersja achromatyczna w odcieniach szarości

ZNAK FIRMOWY. Warianty achromatyczne znaku – wersja alternatywna.1.08

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie 
w tych obszarach komunikacji instytucji,
gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej 
jest niemożliwe ze względów technologicznych
(na przykł. tłoczenie, grawerunek itp.).
Poniżej przedstawiono warianty znaku 
w odcieniach szarości, warianty achromatyczne.



wersja monochromatyczna w kolorze czerwonym

wersja monochromatyczna w kolorze zielonym

wersja monochromatyczna w kolorze srebrnym

ZNAK FIRMOWY. Wersje monochromatyczne znaku – wersja alternatywna.1.09

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie 
w tych obszarach komunikacji instytucji,
gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej 
jest niemożliwe ze względów technologicznych
(na przykł. tłoczenie, grawerunek itp.).
System Identyfikacji Wizualnej dopuszcza 
stosowanie znaku w wariantach 
jednobarwnych - monochromatycznych 
ale tylko w obrębie przedstawionej 
obok kolorystyki.

Kolor układu graficznego tworzącego schemat komunikacyjny
tworzony jest poprzez ustawienie efektu przezroczystości na 25%.



PANTONE® 
Process Black C

PANTONE® 
485 C

PANTONE® 
369 C

PANTONE® 
Trans. White C

ZNAK FIRMOWY. Kolorystyka.

PANTONE: Process Black C / U

C:0 M:0 Y:0 K:100

RAL: 9017

Folia 3M (100): 100-12

Folia ORACAL: 070

PANTONE: 485 C / U

C:0 M:100 Y:100 K:0
RAL: 3020

Folia 3M (100): 100-466

Folia ORACAL: 032

PANTONE: 369 C / U

C:60 M:0 Y:100 K:0
RAL: 6018

Folia 3M (100): 100-719

Folia ORACAL: 063

PANTONE: Trans. White C / U

C:0 M:0 Y:0 K:0
RAL: 9016

Folia 3M (100): 100-10

Folia ORACAL: 010

1.10



30 mm

10 mm

ZNAK FIRMOWY. Minimalne wymiary.1.11

30 mm



AaBbCc0123
abcdefghijklmnoprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
1234567890$&*(@)^%.:,”?!

Klavika Basic Light

W logotypie użyty został krój 
Klavika Basic Light

Klavika Basic Bold

AaBbCc0123
abcdefghijklmnoprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
1234567890$&*(@)^%.:,”?!

ZNAK FIRMOWY. Typografia podstawowa.1.12



AaBbCc0123
abcdefghijklmnoprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
1234567890$&*(@)^%.:,”?!

Arial Regular Arial Bold

AaBbCc0123
abcdefghijklmnoprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
1234567890$&*(@)^%.:,”?!

ZNAK FIRMOWY. Typografia uzupełniająca.1.13

W przypadku komunikacji internetowej 
i w edytorach tekstu należy stosować zamiennik systemowy – Arial CE.



ZARZĄD TRANSPORTU 
MIEJSKIEGO W LUBLINIE

Krój pisma zastosowany w logotypie jest jego integralną częścią 
i nie wolno go zmieniać.

Niedopuszczlana jest zmiana proporcji pomiędzy sygnetem 
a dopełnieniem znaku

Nie wolno manipulować kolorystyką znaku. Nie wolno umieszczać znaku na kontrastowym, urozmaiconym tle.

Nie wolno zmieniać kolorystyki znaku. Deformacja logotypu jest niedozwolona. 

ZNAK FIRMOWY. Najczęściej popełniane błędy.1.14



ZASADY
STOSOWANIA

ZNAKU

2.



Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin
tel.: 81 466 29 00, fax: 81 466 29 01
ztm@ztm.lublin.eu

10

30 

60

10 

35 

20

Wymiary podane w milimetrach.
Skala: 50%

15% Black

Arial Regular 11 pkt.

45 

Lublin 09.11.2009

Imię Nazwisko
ul. Nałęczowska 
20-718 Lublin

Szanowna Pani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec lectus quam. Curabitur 
posuere dignissim mi id rutrum. Nunc tincidunt justo nulla, non ultricies tortor. Phasellus 
sollicitudin felis id tortor iaculis semper. Proin lectus dui, commodo hendrerit hendrerit id, 
dignissim quis libero. Donec metus nunc, adipiscing sed mollis vel, accumsan vitae elit. 
Aliquam eget turpis lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Fusce rhoncus, urna eu elementum condimentum, tellus tellus luctus 
sapien, ullamcorper ultricies mi est at nunc. Curabitur a euismod mi. Proin sagittis feugiat 
mauris et ornare.

Mauris varius, mauris et suscipit sollicitudin, turpis ipsum porttitor tellus, vel pretium sapien 
turpis ac dolor. Suspendisse pellentesque mollis urna sed egestas. Aenean sed porttitor 
mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Pellentesque viverra, orci id mattis hendrerit, ipsum erat suscipit augue, ut aliquet tellus nibh 
consequat turpis. In hac habitasse platea dictumst. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus ultrices neque ac neque 
pellentesque vel gravida odio lobortis. Sed imperdiet nibh in ipsum elementum pulvinar. In 
venenatis convallis auctor. Aliquam fermentum euismod leo, ut mattis nisi imperdiet eget. 
Vivamus pulvinar pulvinar mi ut viverra.

Nam pulvinar tellus nec augue volutpat quis tincidunt enim pharetra. Pellentesque mollis 
accumsan neque, ac dignissim nibh tempus at. Mauris accumsan suscipit elit, ut posuere 
tortor vestibulum a. Ut sit amet nisi sapien. Suspendisse quis odio ligula. Etiam sollicitudin 
vulputate diam. Vestibulum felis sapien, eleifend non porta in, scelerisque id massa. Sed erat  
nisl, tristique ac sollicitudin ve.ultrices ante et rhoncus. 

z wyrazami szacunku
Imię Nazwisko

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Papier firmowy.2.01



2.02

Imię Nazwisko

Al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin
tel.: 81 466 29 00, fax: 81 466 29 01
nazwisko@ztm.lublin.eu

StanowiskoKlavika Basic Light 7 pkt.

Klavika Basic Light Italic 6 pkt.

Klavika Basic Light 10 pkt.

15% Black

10

10

10 30

20

10

10 1040

Wymiary podane w milimetrach.
Skala: 100%

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Wizytówka.



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Rozkład jazdy.2.03

Skala: 70%



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Tablica kierunkowa.2.04

Wymiary podane w milimetrach.

50

35

naklejka o wymiarach 50x35 mm



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Tablica przystankowa.2.05

Wymiary podane w milimetrach.
Skala: 50%

OS. GÓRKI 01

17 37 39 44 45 50 301

OS. GÓRKI 01

17 37 39 44 45 50 301

150

100

naklejka o wymiarach 100 x 150 mm



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Tablica przystankowa – wersja alternatywna.2.06

Wymiary podane w milimetrach.
Skala: 50%

OS. GÓRKI 01

17 37 39 44 45 50 301

OS. GÓRKI 01

17 37 39 44 45 50 301

150

100

naklejka o wymiarach 100 x 150 mm



ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Karta biletu elektronicznego.2.07



300 mm

250 mm

naklejka o wymiarach 300 x 250 mm

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU. Autobus.2.08


