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Logo-ul SPA Architecture este cel mai puternic element de identitate vizuală al brandului. 
Funcționează ca o garanție a brandului exprimând conceptul de brand  - architecture is not about 
spaces, is about people.

Logo-ul este format din numele brandului - SPA Architecture. Cuvântul SPA - este scris cu un font 
de mână vectorizat și modficat iar Architecture este scris  cu font-ul ANTON. Logo-ul  se foloșește în 
culorile negru și alb. Se poate folosi pe fundal cromatic sau fotografie. Se acceptă de asemenea 
utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghid-ul de utilizare 
al logo-ului. 
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Starting points

+

Esența                    Architecture

font de mână specific echipei
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• Simplu
• plin de viață
• modern
• personal
• memorabil
• serios dar playful 
• sensibil
• creativ

Baza de plecare
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Logo-ul SPA Architecture se poate utiliza pe fond colorat. 
Utilizarea pe fundal colorat este expresivă însă albul este cea mai eficientă 

culoarea de fundal pentru logo deoarece acesta oferă un contrast curat, clar.

Utilizare logo



Utilizare logo pe fundal colorat
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Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pen-
tru logo. Mărimea acestuia este identificabilă prin 

poziționarea cuvântului ARCHITECTURE, din logo, în 
fiecare laterală.



Sațiere minimă - regula se păstrează și pentru logo-ul cu 
fundal colorat.

ARCHITECTURE



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de min-
im 1,5 cm pe latura lungă. Folosirea la o dimensiune mai 
mică îl va face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul 
este redimensionat, având latura mare de 1,5 cm.
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Culori logo

Logo-ul SPA Architecture se poate utiliza pe fond color-
at. Se accepta oricare dintre cele 5 culori. Se recomandă 
utilizarea fundalului colorat în situații în care se urmărește 
evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde 
este necesară armonizarea cu cromatică impusă. Cele 5 
culori se vor identifica după codurile de culoare expuse mai 
jos.

C 74
M 40
Y 33
K 4
#4c7f93

C 0
M 20
Y 58
K 17
#d7b06c

C 6
M 70
Y 76
K 26
#b25538

C 29
M 23
Y 20
K 51
£696b6f

C 46
M 32
Y 64
K 29
#717657

ARCHITECTUREARCHITECTURE

ARCHITECTURE ARCHITECTURE

ARCHITECTURE



Poziționare logo
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Poziționare logo

Spațiu minim logo
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 Utilizare logo împreună cu alte logo-uri

Photo: Scott Webb
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Photo: Joel Filipe
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ANTON
Architects daughter

Raleway - sans serif font pentru body texts - 
se va folosi în zonele din oline/offline cu mult 
text. Este foarte ușor de citit și se armonizează 

foarte bine cu font-ul ANTON. Pentru Titluri și 
pentru evidențierea de informații vom folo-

si ANTON. Pentru texte care vor fi puse peste 
imagini vom folosi 

Architects daughter. 
Acesta este un hand-writing font - va avea 
rolul de a da viață elementelor comunicate, de 
a arăta latura umană a brandului. Am ales ceva 

care să fie în contrast cu ANTON. 

Fonturi

IS NOT ABOUT SPACES, 
IS ABOUT PEOPLE.



Architecture
IS NOT ABOUT SPACES, 

IS ABOUT PEOPLE.
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despre 
    noi

 Esența
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We care - we are responsible, we plan a lot, we work hard, we pro-
mise with great care and we feel that people’s life depends on our 
qualitative work. 

We are sensible - we have a lot of ideas, we dream, we suffer and we 
are happy, we put a lot of passion in our projects and we vibrate 
with one and each of them. 

We are creative - we draw, we draw and we draw because our mind 
is full of ideas and because we have an inner powerful energy. 

We communicate - we will tell you our stories, we would be happy to 
hear yours.

Despre noi
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Cărțile de vizită se vor realiza pe carton negru sau 
alb cu font negru sau alb după caz. Se acceptă și 
varianta în care una dintre fețe este albă și cealaltă 
neagră sau colorată. De preferat este ca fața nea-
gră, colorată să fie întotdeauna cea din spate, cea 
care conține logo-ul la mărime mai mare. 

Cărțile de vizită
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SPA Architecture

We totally care, we build 
spaces for people.

ARCHITECTURE


