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Sorthvittversjoner, negativ og positiv

underversjoner med beige hovedfarge: 
for feks innpakningspapir og dekorformål

Hovedversjon: negativ gulltonet logo på mørkegrønt
bunnfelt. Bunnfeltet skal ikke være MINDRE ift logo
enn det som er vist her

Størrelse: minste størrelse for logo
med undertekst er 60 mm. Logo 
mindre enn dette må være versjon
UTEN undertekst (se under)

Enfargeversjon negativ

Logoversjon uten undertekst, brukes i små størrelser.

MASCHMANNS LOGO

Enfargeversjon positiv

60 mm



Hovedskrift: En klassisk skrift med god lesbarhet. Brukes til overskrifter, 
brødtekst og redaksjonelle oppsett. BOLD/ITALIC brukes for å utheve enkeltord/
setninger, hovedinntrykket skal dannes ved bruk av ROMAN.
New Baskerville egner seg godt i store størrelser som dekorativt element.

Tilleggsskrift: En moderne skrift med attityd.
Brukes for faktabeskrivelser, tilleggsopplysninger,
tilbud, prislister og priser.
Egner seg godt som versaler (store bokstaver)

MASCHMANNS SKRIFTER

New Baskerville ROMAN

abcdefghijklmnop1234567
ABCDEFGHIJKLMNOP

Baskerville ITALIC

abcdefghijklmnop1234567
ABCDEFGHIJKLMNOP

abcdefghijklmnop1234567
ABCDEFGHIJKLMNOP

abcdefghijklmnop1234567
ABCDEFGHIJKLMNOP

abcdefghijklmnop1234567
ABCDEFGHIJKLMNOP

New Baskerville BOLD

Trade Gothic Bold EXTENDED

Trade Gothic EXTENDED

TRUST-
WORTHY

149,-
Quality

Maschmann believes in the pursuit of excellence

Taste is everything

You can rely on Maschmann for food safety



Hovedfarger: Mørkegrønn og gulltone/beige er Maschmanns hovedfarger. For å oppnå
en konsistent fargeidentitet er det viktig å være tro mot disse fargene.

NB: Tolkning av farger. Farger er et relativt begrep.
For interiør og fysiske elementer må farger ofte tolkes
og det tillates da justeringer så lenge fargeholdningen
holder seg innenfor et utvidet Maschmann-uttrykk.

Alternative farger/aksentfarger:
Dette er farger som kan brukes
for å forsterke en følelse av 
kvalitet og tradisjon og som
naturlig tilhører Maschmanns
verden.

MASCHMANNS FARGER

PANTONE 357 FOLIE:
3M
100-008

FOLIE:
3M
100-731

CMYK:
70-30-90-60 

RGB:
40-74-34

CMYK:
6-12-32-10 

RGB:
222-200-161

PANTONE 7502

HVIT

BRUN
50-70-80-70

BURGUNDER
30-100-100-40

GULL



Forbokstaven M er trukket ut og formgitt som et designelement
Denne skal fungere som en forsterker av identitet og bidra
til å frodiggjøre designløsninger.

M-en skal alltid plasseres i underkant av et design, utfallende
mot bunnen av formatet. Den kan gjerne opptre som utsnitt.

M-en skal fortirnnsvis brukes i svake toner som er mørkere
enn bunnfargen, slik blir den et uttrykk for klasse og kvalitet og gjør
at den ikke tar for mye oppmerksomhet fra logo og øvrig budskap.

Se eksempler på bruk i applikasjonsdelen.

MASCHMANNS DESIGNELEMENT



MASCHMANNS DESIGNSPRÅK - EKSEMPLER PÅ DESIGNAPPLIKASJONER (NB: SKISSER)

Forsterkende mønsteerlementer.
Eksempler på elementer som hører naturlig med til Maschmanns verden
av tradisjonell og kvalitetsbevisst matkultur. Flisene, trestrukturen fra vinkasser
og de rutete dukene er typiske elementer som forsterker det continentale og
gir et hyggelig og uformelt miljø.

Slike bilder kan også brukes grafisk som dekormønstre.



MASCHMANNS DESIGNSPRÅK - EKSEMPLER PÅ DESIGNAPPLIKASJONER (NB: SKISSER)

Branding.
Maschmanns er et nytt merke i Oslo. Det er viktig å være tydelig og konsistent i brandingen, slik
at merket innarbeider seg raskt hos målgruppen. På fasade bruker man hovedversjoner av logo
på en sterk og tydelig måte uten å blande andre budskap inn, ansatte bør ha tydelige uniformer
som inngir tillit og respekt for faget, merkingen bør være diskret, klassisk men synlig.



MASCHMANNS DESIGNSPRÅK - EKSEMPLER PÅ DESIGNAPPLIKASJONER (NB: SKISSER)

VISITTKORT.
Handleposen er Maschmanns viktigste identitetselement. Den skal være tydelig og enkel
og være et objekt i seg selv. Kunder skal være stolte av å ha handlet hos Maschmanns
og ikke være redd for å bære posen med stolthet.
Designeksempelet kan være både en papirpose og en plastpose i tykk kvalitet.
M-en kan være i blank lakk mens posen selv er matt.
Visittkort er eksempel på hvordan det kan se ut. Man kan ha generelle
visittkort eller visittkort pr butikk.
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MASCHMANNS DESIGNSPRÅK - EKSEMPLER PÅ DESIGNAPPLIKASJONER (NB: SKISSER)

KAFFEKRUS/INNPAKNINGSPAPIR.
Kaffekrusene er også viktige som identitetsbærer for Maschmanns,
Her er det brukt mørkebrun bunnfarge fordi det er riktigst som signalfarge
for kategorien kaffe. 
Innpakningspapiret kan se slik ut; med et mønster av svakt gulltonede
logoer på vokspapir.



MASCHMANNS DESIGNSPRÅK - EKSEMPLER PÅ DESIGNAPPLIKASJONER (NB: SKISSER)

HANDOUTS/LEAFLETS og EGEN VIN:
Handouts bør bygges rundt gode profesjonelle bilder som 
uttrykker kvalitet, smak og omtanke. Layout bør
sentreres rundt bilder og være ren og enkel. Logo
skal fremkomme tydelig.

En egen vin kan se slik ut. Her er gull og burgunder brukt for 
å forsterke kvalitetsfølelse og klasse.

Storfekjøtt

Matekspertens lille guide over alt i kjøttdiskenOstMatekspertens lille guide over alt i ostedisken

Extra Virgin Oil
Matekspertens lille guide over 230 sorter av matolje

Saint-Emilion Grand Cru
APPELLATION SAINT-ÉMILION GRAND CRU CONTROLÉE

G.A.E.C. PUEYO FRÉRES
PROPRIÉRAIRE A LIBOURNE GIRONDE – FRANCE

MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU
PRODUCE OF FRANCE

Bernard Y. Ampardeau

Chateau



67,-
Fargepalett

Baskerville MT
Regular

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890

TRADE GOTHIC LH EXTENDED

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
1234567890

Ambience1 Ambience2 Ambience3

Primærfarge 1

Primærfarge 2 Primærfarge 3

Storfekjøtt

Matekspertens lille guide over alt i kjøttdiskenOstMatekspertens lille guide over alt i ostedisken

Extra Virgin Oil
Matekspertens lille guide over 230 sorter av matolje

Saint-Emilion Grand Cru
APPELLATION SAINT-ÉMILION GRAND CRU CONTROLÉE

G.A.E.C. PUEYO FRÉRES
PROPRIÉRAIRE A LIBOURNE GIRONDE – FRANCE

MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU
PRODUCE OF FRANCE

Bernard Y. Ampardeau

Chateau
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