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Isovator AS 

 

REGLER FOR BRUK AV LOGO 
 

 Logoen kan bare brukes sammen med den sertifiserte bedriftens navn, merke eller 

egen logo. 

 

 Logoen skal ikke ha en dominerende plassering, og skal være mindre enn bedriftens 

logo.  

 

 Logoen kan brukes i reklame- og informasjonsmateriell som helt eller delvis refererer 

til den sertifiserte bedriften.  

 

 Logoen kan også brukes på brevpapir og kjøretøy som tilhører den sertifiserte 

bedriften. 

 

 

 

 Logoen kan ikke brukes på konvolutter. 

 

 Logoen kan ikke brukes på visittkort eller lignende. 

 

 Logoen kan ikke brukes på en måte som gir inntrykk av at Isovator er ansvarlig for 

innholdet, i den sammenheng det forekommer. 

 

 Logoen skal ikke bringe sertifiseringsordningen i miskreditt. 

 

 Logoen skal ikke brukes i andre farger enn originalen, men kan brukes i svart/hvitt. 

 

 

Bedriftene velger selvfølgelig selv om de vil bruke logoen. 

 

 

Filformat 
 

Logoen finnes i fire forskjellige filformater. 

 

1. PDF format. 

Benyttes til trykking. Denne filen er vektorisert, dvs. at den ikke inneholder fonter, men 

teksten er konvertert til objekter. Kan brukes til visittkort, klistremerker, skilt, klær, 

trykkannonser osv. 

 

2. EPS format  

Benyttes til trykking. Denne filen er vektorisert, dvs. at den ikke inneholder fonter, men 

teksten er konvertert til objekter. Kan brukes til visittkort, klistremerker, skilt, klær, 

trykkannonser osv. 
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3. JPG format 
Er pixelbasert og mister kvalitet hvis man øker størrelsen for mye. Brukes til skjermbaserte 

visninger, for eksempel: nettside, Word, PowerPoint. Hvit bakgrunn.  

 

4. PNG format 
Er pixelbasert og mister kvalitet hvis man øker størrelsen for mye. Brukes til skjermbaserte 

visninger, for eksempel: nettside, Word, PowerPoint. Har ikke bakgrunn.  

 

 

 

 

 


