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Logo

Logo
Boligforeningen 3B’s logobestår af to
elementer; et bomærke “logobolden”
og en logotype “Boligforeningen 3B”
skrevet i fonten Sora.
Logoet findes i forskellige versioner
og farver, som kan ses på de næste
sider.
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Primær logo
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Logo

Bomærke
Logobolden, består af et abstarkt 3-tal
og et abstrakst B, som er sammensat
til en “logobold”.
Logobolden symboliserer på en
gang helhed - og en organisation i
bevægelse.
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Bomærke
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Logo

Logo versioner

Primær logo

Sekundær logoer

Logoet findes i én primær version og
tre sekundære versioner.
B) Logo i én linje

Det primære logo skal som
udgangspunkt bruges, dog kan der
i nogle tilfælde være formater hvor
sekundær logoer egner sig bedre.
F.eks. på facebook profil billiede
anvendes D) Bomærket. Eller på
en meget bredt format såsom et
aflangt skilt kunne B) logoet i én linje
anvendes.
Vælg altid det logo der giver det mest
sammenhængende helhedsudtryk og
sikrer den bedste læsbarhed, samt
passer bedst til formatet.

A) Primær logo

C) Logo i to linjer

D) Bomærke
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Logo

Logo farver
Alle logoer findes i to farve versioner:
Positiv (Blå og skiffer) og i negativ (Blå
og hvid)
Logoet skal bruges i en af disse farver
og må ikke ændres.
Logoet skal altid være læsbart og skal
stå tydeligt frem. Vælg altid det logo
som egner sig bedst til den visuelle
kontekst og det der giver det mest
sammenhængende helhedsudtryk og
sikrer den bedste læsbarhed.
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Logo

Logo placering og afstand
Logoet placeres altid i hjørnerne af et
givent format.
Logotypens Bs højde definerer
minimum respektafstanden til
formatets kant.
Dette gælder for alle 3Bs logoer.
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Placering af logo

Respektafstand
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Logo

Logo dont’s
• Forvræng eller drej aldrig logoet
• Placer aldrig logo på baggrunde,
hvor det ikke er synligt
• Anvend aldrig farver på logoet som
ikke er en af de 2 farve versions
logoer.
• Transformer aldrig logoet på nogen
måde
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Farver
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Farver

Farver
Designprogrammet har et primær
farveskema med tre blå, en skiffer,
sand, varm grå og nogle sorte og
gråtoner.
De primære farver bruges på
brandelementer, såsom opslagssedler,
skilte, brochures mm. Farver bruges
altid solide og ikke i tints.
De tre blå primær farver har den
højeste prioritet, hvilket betyder at en
af disse farver skal anvendes når man
laver materialer.
Farvepaletten skal fremstå så
ensartet som muligt. Farver optræder
forskelligt alt efter om de ses på en
skærm, på skiltning eller i tryksager.
Vær derfor opmærksom på at bruge
den rigtig farvekode til dit formål.
•

Farver til skærm (RGB og #HEX)

•

Farver til tryk og skiltning
(CMYK og Pantone)
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Primær farver

Hvid

Varm Grå

Lys blå

R=255 G=255 B=255

R=230 G=225 B=230

R=217 G=237 B=247

#FFFFFF

#E6E1E6

#D9EDF7

C=0 M=0 Y=0 K=0

C=10 M=10 Y=8 K=0

C=18 M=0 Y=2 K=0

PANTONE 434 C

PANTONE 545 C

Sand

3B Blå

R=219 G=196 B=180

R=109 G=207 B=246

#DBC4B4

#6DCFF6

C=15 M=24 Y=29 K=2

C=55 M=0 Y=0 K=0

PANTONE 4685 C

PANTONE 297 C / 297 U

Sort

Skiffer

Mørk blå

R=0 G=0 B=0

R=50 G=50 B=59

R=67 G=165 B=213

#000000

#32323B

#43A5D5

C=0 M=0 Y=0 K=100

C=76 M=67 Y=51 K=59

C=69 M=18 Y=6 K=0

PANTONE Black C

PANTONE 432 C / Black 6 U

PANTONE 2393 C

R=230 G=230 B=230
#E6E6E6

C=0 M=0 Y=0 K=20
Pantone Black C (20%)

R=179 G=179 B=179
#B3B3B3

C=0 M=0 Y=0 K=40
Pantone Black C (40%)

R=128 G=128 B=128
#808080

C=0 M=0 Y=0 K=60
Pantone Black C (60%)

R=77 G=77 B=77
#4D4D4D

C=0 M=0 Y=0 K=80
Pantone Black C (80%)
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Farver

Farver
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Sekundære farver

Udover de primære farver har vi en
sekundær farvepalette med tolv
farver. Disse farver kan bruges på alt
kommunikationsmateriale, digitale
platforme, såvel som kampagner og
printmateriale.

C 100
M 60
K 50

R 255
G 203
B5

C 40
Y 10
K 45

C 100
Y 32
K 38

R0
G 119
B 130

C 92
Y 66

C 40
Y 10
K 45

R0
G 119
B 130

C 10
M 100
Y 100

R0
G 119
B 130

R0
G 172
B 132

R 218
G 33
B 40

M 35
Y 100

R 252
G 175
B 23

M 60
Y 100

R 245
G 130
B 30

C 40
Y 10
K 45

R0
G 119
B 130

C 100
M 45
Y 18
K 69

R0
G 119
B 130

C 10
M 100
Y 100

R 218
G 33
B 40

M 78
Y 66

R 241
G 95
B 85
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Typografi

Primær font
Boligforeningen 3Bs primære
brandskrift hedder Sora. Det er en
’sans serif’ skrift, der både er ren og
moderne i sine linjer, men samtidig
har bløde kanter og detaljer, der gør
den tilgængelig og menneskelig i sit
udtryk.
Sora anvendes på alt tekst fra
overskrifter til brødtekster og
anvendes i fire forskellige vægte;
Light, Regular, Semi Bold og Bold.
Bemærk, at Sora ikke er tilgængelig i
Officepakken.
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Sora

Sammen skaber
vi gode hjem
Inum quia voloruptius. Ruptat hit lacepudio. Ratatur minulparias dolor re re,
nobis atium quia num iur, cuptatqui ut que odic tem et explaut offici cctus.
Mus cus anisci volupti orepudipsant rem adion rem faccus. Molorpo
repudi dolupta veni reped quias abo. Lit etur? Quia presto con pro
everspiet magnam niandandia di rero quias explitas velestore volum sum
nonsequia nesequis eos eum volorep elitae samet iur, aditatium quas eos
dipitaturPitio et voluptatem apis re offictam assediatquo dent quatur re
quiae labo. Lectotatur alitianihil et quidem volupitincta simagnam, sitibusa
nis dis molorerit autat eaqui quatia pla iliquaeperem explaborem ates aut
ipsunti buscit peliquiat ate pratus a core volupta verchil

Light
Regular
Semi Bold
Bold
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Typografi
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Brug af font
Sora Bold bruges til at fremhæve dele
af sætninger og hovedsagligt som
overskrifter eller statements.

Overskrift

Sora light eller regular bruges
hovedsagligt som brødtekster.

Sammen skaber vi
levende og mangfoldige
fællesskaber

Brødtekst

Vellut que nihicti nihicab orpost dollici enimus ad mosam vendantus dolor
restionet re magnimi nctotamus paris istibersped minvenimped escitia audae asimus et ut volum quam alis num vollam int elicienihit untempo ritasinim
suntur? Necatur mo consequ asinulparia nempos num ut inulpa vent lam,
sunto veratii sciderionse lique pratur
Gende parum quiaerrovid moluptatur, quassequas eosam audaept atemporeic tem quid quis quae. Acipid que remporenis dendae dolorrum faceatestiaBistis si utemole ctotatiis excerovidem expliates quaectist, sam et quod
mi, con rem rehendic tet que eos eicabor escipsum acium fugit, a corecupient hiliquo volupti alit, verovid ipiditat inctatis venis aute cupit, volor re, cum
quis ium nulloris sequam fugitis eiur si nos iderovit re nesequa speris explic
tet rerunt, sero con pro conse parunt, tectem et facercidel is quod ea
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Typografi

Sekundær font
Som alternativ skrift til desktop brug,
anvendes Arial (Regular + Bold), Denne
standard skrift benyttes kun når Sora
ikke er tilgængelig, f.eks. i emails.
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Arial

Sekundær fonten
er Arial
Inum quia voloruptius. Ruptat hit lacepudio. Ratatur minulparias dolor re re,
nobis atium quia num iur, cuptatqui ut que odic tem et explaut offici cctus.
Mus cus anisci volupti orepudipsant rem adion rem faccus. Molorpo repudi dolupta
veni reped quias abo. Lit etur? Quia presto con pro everspiet magnam niandandia
di rero quias explitas velestore volum sum nonsequia nesequis eos eum volorep
elitae samet iur, aditatium quas eos dipitaturPitio et voluptatem apis re offictam
assediatquo dent quatur re quiae labo. Lectotatur alitianihil et quidem volupitincta
simagnam, sitibusa nis dis molorerit autat eaqui quatia pla iliquaeperem explaborem
ates aut ipsunti buscit peliquiat ate pratus a core volupta verchil eum ipsanducia
volupic iandus aut animil ipiciam

Regular
Regular Italic
Bold
Bold Italic
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Grafisk element

Grafisk element
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Grafisk element

Grafisk element
De negative områder i bomærket
danner grundlag for afrundede
grafiske linjer og en cirkler, som
tilsammen udgør 3Bs grafiske element.
Det grafiske element skal altid bestå
af minimum 3 linjer og 1 cirkel. Det
grafiske element må gerne have flere
linjer og cirkler.
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Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap
Grafisk element

Variationer
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Super Graﬁk

Super Graﬁk

Det grafiske element er dynamisk og
kan optræde i flere visuelle udgaver,
f.eks. kan det vises i close-up, eller i en
version hvor elementerne overlapper
hinanden eller i en version hvor
elementerne farves i de primære
farver.
Det grafiske element må skaleres op
og placeres frit på formatet. Vær dog
obs på at tykkelserne på stregerne og
cirklen altid skal være den samme.

Super Graﬁk
Staffage — 3B
Stregtykkelse V.2 — med ovelap
Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

Stregtykkelse V.2 — med ovelap
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Grafisk element
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Eksempler på brugen af det
grafiske element
Det grafiske element kan frit placeres
på formatet, og fungere på både
fuldfarve baggrunde eller ovenpå
billeder.
Her vises eksempler på anvendelse af
det grafiske element.

Velkommen til
vores mangfoldige
fællesskaber

Velkommen til
vores mangfoldige
fællesskaber

Velkommen
til vores
mangfoldige
fællesskaber

1. Vi forstærker
beboerindﬂydelsen
2. Sammen skaber
vi gode hjem
3. Vi sætter en
bæredygtig dagsorden
4. Vi giver plads til alle
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Grafisk element
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Sekundær variation
Bygninger

Alternative Illustrationer

Alternative Illustrationer
Bygninger

Ud fra de grafiske former er der
udviklet en skyline som kan bruges
som grafisk element.

Alternative Illustrationer
Bygninger

21

Illustration

Illustration
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Arial
Illustration

Illustrationer
Fra strategi-præsentation

Illustrationsstil

3Bs illustrationsstil er inspireret af
mangfoldighed, fællesskaber og
hverdagslivet i 3B.

I illustrationsstilen arbejdes der med

trationer fladt grafik og former, som giver et
trategi-præsentation
legende detajleudtryk.

Illustrationer

Designmanual 2021
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Sans

Illustration

Designmanual 2021

Eksempler på illustrationer
Illustrationerne kan bruges til at
understrege/underbygge et budskab.
De kan indgå i modeller og eller
integreres i billeder for på den måde at
give liv til et ellers “tomt” billede.
Her ses eksempler på illustrationer i
brug.

Værdier
Vores ﬁre byggesten
til at skabe levende
og mangfoldige
fællesskaber

Vi forstærker
beboerindﬂydelsen
Alle os i 3B er med til at udvikle og
beslutte, hvordan livet leves i afdelingen –
uanset om vi er unge eller ældre, har
familie eller bor selv. Det gør 3B til et
endnu bedre sted at bo og leve.

Vi sætter
en bæredygtig
dagsorden
Sammen
skaber
vi gode hjem

Vi giver
plads til alle
I 3B bor vi alle slags mennesker. Det kan
vi, fordi vores boliger og områder har plads
til vores mangfoldighed og vores mangeartede fællesskaber. Både dem i afdelingen og dem, der rækker ud til omverdenen.

I 3B genbruger, genanvender og planter vi
grønt, hvor vi kan. Og omverdenen kigger
på os for at se, hvordan man bliver mere
bæredygtig i hverdagen – og hvordan
man bygger og renoverer bæredygtigt.

Det er rart at være, bo og leve i 3B. For
sammen sørger vi for, at vores hjem og
vores afdeling er, som vi gerne vil. Et sted,
hvor der ikke er langt fra ide til handling –
og hvor vi er på forkant med løsningerne.

Værdier
Vores ﬁre byggesten til at skabe
levende og mangfoldige fællesskaber
Sammen skaber
vi gode hjem

Vi forstærker
beboerindﬂydelsen

Vi giver
plads til alle

Det er rart at være, bo og leve i 3B. For
sammen sørger vi for, at vores hjem og
vores afdeling er, som vi gerne vil. Et sted,
hvor der ikke er langt fra ide til handling –
og hvor vi er på forkant med løsningerne.

I 3B bor vi alle slags mennesker. Det kan
vi, fordi vores boliger og områder har plads
til vores mangfoldighed og vores mangeartede fællesskaber. Både dem i afdelingen og dem, der rækker ud til omverdenen.

Alle os i 3B er med til at udvikle og
beslutte, hvordan livet leves i afdelingen –
uanset om vi er unge eller ældre, har
familie eller bor selv. Det gør 3B til et
endnu bedre sted at bo og leve.

Vi sætter en bæredygtig dagsorden
I 3B genbruger, genanvender og planter vi
grønt, hvor vi kan. Og omverdenen kigger
på os for at se, hvordan man bliver mere
bæredygtig i hverdagen – og hvordan
man bygger og renoverer bæredygtigt.
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Illustration
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Ikonstil
3Bs ikonstil er inspireret af logoet,
hvor ikoner tegnes med outlinede
streger og en blå cirkel sættes bagved
for at fremhæve/underbygge ikonets
symbolik og samtidig referer det
til logobolden, som gør ikonerne
særegnet og i 3B udtryk.

Ikoner

Ikonerne er tager udgangspunkt
i et ikonbibliotek med over 1.800
forskellige ikoner:
https://fontawesome.com
Fra bibliotket skal man vælge
ikonstilen “Light”. Vær obs på at
ikonbiblioteket koster 99$ pr år.

+
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Illustration

ora
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Eksempler på ikoner
Her ses eksempler på ikoner

Alle ikoner findes på fontawesome.
com i stilen “light”. Derudover
tilpasses ikoerne til 3B, ved at
integrere en blå cirkel bagved/sammen
med ikonet.

Ikoner

Ikoner
Ikonbibliotek
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Billedstil
Billedstil GREEN
TEAM

Billedstil

Naturing Christmas
Designmanual
2021

Designguide
27
2021

Billedstil

Billedstil
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Billedestil

3Bs billedstil er menneskelig og
autentisk. Det vil sige, vi viser
mennesker, handlinger, objekter,
situationer og ægte omgivelser.
I 3B bruger vi ofte billeder på en måde,
der både understreger det stringente,
at vi er professionelle – og det rare og
mangfoldige, at vi er sat i verden for at
skabe gode rammer for vores beboere
Overordnet har vi to kategorier
som billeder kan inddeles i: Miljø
og stemning og Mangfoldige
fællesskaber.

Miljø og stemning

Mangfoldige fællesskaber
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Billedstil

Mennesker
Vi portrætterer altid et bredt og
mangfoldigt udsnit af beboere og
medarbejdere, både hvad angår enkelt
personer eller fællesskaber.
Portrætter er typisk af enkeltpersoner,
som tages i autentiske miljøer og
vi ønsker et autentisk, ærligt og
personligt udtryk.
Fællesskaber er af flere personer
samlet i en naturlig situation.
Konteksten, dvs. miljøet og
omgivelserne skal være autentiske og
ikke opstillet.

Designmanual 2021

Mangfoldige fælleskaber

Portrætter

Fællesskaber
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Billedstil

Miljø og stemning
Vi ønsker et naturligt, ærligt og
personligt udtryk i vores billeder.
For motiverne betyder det en bred
diversitet af mennesker, bygninger,
objekter og hverdagsglimt, der enten
relaterer sig til livet i foreningen eller
en arbejdssituation eller en specifik
bygningsdetalje.
For kompositionen betyder det dels,
at vi bestræber enkelhed og renhed
– for at opnå et stilistisk roligt udtryk,
og for at have plads til tekst. Dels
betyder det, at vi ønsker billeder med
karakter og liv – enten i form af en
interessant grafisk komposition, en
farvedetalje, et karakteristik ansigt, el.
andet.
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Miljø og stemning

Miljø

Stemning
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Skiltning

Skiltning
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Skiltning
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Facade
3Bs designprogram kan anvendes
på facader og vinduer på bla.
Facade
boligkontorerne, vejskilte og hvor der Eksempel 1
ellers ønskes brandet skiltning.

32

Facade
Eksempel 1
Facade
Eksempel 1

På de følgende sider er beskrevet
brugen af 3 skilte typer.

A) Logo skilte

A) Logoskilte
B) Infoskilte

Boligforeningen
3B

C) Vinduesfolie

Boligforeningen
3B

Boligforeningen
3B

Afdelingskontoret Hørgården

Super Graﬁk
Staffage — 3B
Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

B) Info skilte

C) Vindues folie

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket
Afdelingskontoret Hørgården

Afdelingskontoret Hørgården

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Stregtykkelse V.2 — med ovelap

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

Onsdag lukket

Skiltning

Logo skilte

Sans
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Skilte
Princip

Logoskilte er primær skiltning på
facader ved ejendomskontorerne.
På logoskiltene skal det primære
logo som udgangspunkt bruges,
dog kan der i nogle tilfælde være
skilteformater hvor sekundær
logoerne egner sig bedre, f.eks. et
kvadratisk skilt kan logoet i 2 linjer
anvendes.

 Afdeling 45
 Varmemesterkontor
 Festlokale

Vælg altid det logo der giver det mest
sammenhængende helhedsudtryk og
sikrer den bedste læsbarhed, samt
passer bedst til formatet.

Alternativt udføres logoskilte på en
hvid aluminiumsplade og grafikken
monteres med folie.
Findes der allerede en plade eller skilt
kan logoet blot monteres på denne
med folie.

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Tirsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Materiale
Såfremt logoskiltet kan hænge på
facaden kan det udføres i PVC med
en bagbelysning, så bogstaver og
logo står med en lysende kontur.
Lyset monteres inde i logoet og
bogstaverne, og monteres med
afstand til facaden.

Afdelingskontoret Hørgården

Beboerhus Lønstrupgård
Hirtshalsvej 1
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Skiltning

Info skilte

Sans
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Infoskilte er skiltning på facader ved
ejendomskontorerne eller vejskilte Skilte
i området ved en forening som har Princip
til formål at vise vej eller informere
beboere og gæster.
På infoskilte kan det være en fordel at
bruge logoet i en linje, da dette giver
mere plads til informationerne der skal
på skiltet.
På infoskilte skrives informationerne
med Sora Light og det er vigtig at
der holdes bagkant med logotypen
- vær obs på at holde området
under logobolden frit, da ikoner kan
placeres der. Se eksemplerne her for
inspiration.

 Afdeling 45
 Varmemesterkontor
 Festlokale

Findes der allerede en plade eller skilt
kan informationerne blot monteres på
denne med folie.

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Tirsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Materiale
Informationsskilte udføres på en
hvid aluminiumsplade og grafikken
monteres med folie.

Afdelingskontoret Hørgården

Beboerhus Lønstrupgård
Hirtshalsvej 1
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Skiltning

Folier
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Facade
Eksempel 3A

Facade
Eksempel 1

Folier er skiltning eller afdækning
på vinduer og døre ved
ejendomskontorerne og kan også
bruges i mødelokaler med glas.
Boligforeningen
3B

Boligforeningen
3B

Folierne laves af det grafiske element
og kan designes i mange forskellige
versioner. Se eksmpler her.
Materiale

Afdelingskontoret Hørgården

Afdelingskontoret Hørgården

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Onsdag lukket

Folierne printes og monteres på
vinduer og døre udefra.
For at få lys ind og samtidig opnå en
afskærmende effekt, kan der med
fordel printes let gennemsigte folier.
f.eks. 50-75% gennemsigtighed, eller
om muligt.
Super Graﬁk
Staffage — 3B

Super Graﬁk
Staffage — 3B

Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

Super Graﬁk
Staffage — 3B
Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

Super Graﬁk
Staffage — 3B
Stregtykkelse V.1 — ingen ovelap

Stregtykkelse V.2 — med ovelap

Stregtykkelse V.2 — med ovelap

Stregtykkelse V.2 — med ovelap

Stregtykkelse V.2 — med ovelap
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Facade
Eksempel 2

Folier er skiltning eller afdæknign på
vinduer og dører ved boligkontorerne
og kan også bruges i mødelokaler med
glas.
Boligforeningen
3B

Folierne laves af det grafiske element
og kan designes i mange forskellige
versioner. Se eksmpler her.

Afdelingskontoret Hørgården

Materiale

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Folierne printes og monteres på
vinduer og døre udefra.
For at få lys ind og samtidig opnå en
afskærmende effekt, kan der med
fordel printes let gennemsigte folier.
f.eks. 50-75% gennemsigtighed, eller
om muligt.

Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

Alternative Illustrationer
Bygninger
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Facade
Eksempel 3B

Her ses eksmpler på skiltning og
folierne både inde og ude.
Folie på Vinduer

Velkommen
til vores mange
mangfoldige
fællesskaber

Afdelingskontoret Hørgården
Åbningstider og
personlig henvendelse
Mandag & tirsdag
Onsdag
Torsdag & Fredag

08.00 — 09.00
08.00 — 09.00
08.00 — 09.00

Telefonisk henvendelse
Telefon

09.15 — 10.00
3286 0400

Onsdag lukket

Arial

Skabeloner

Skabeloner

Designmanual 2021
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Emailsignatur
Som beskrevet i typografisektionen
skal Arial bruges til e-mails. På den
måde sikrer vi at alle modtagere ser
emailsignaturen på samme måde
som her.
Fra eksemplet ses de forskellige
tekstformater i emailsignaturen.
Det er vigtigt ikke at overskrive eller
tilpasse din egen emailsignatur. Du har
kun tilladelse til at ændre dit navn, titel
og kontaktoplysninger.
Fornavn Efternavn

Den nye e-mail er designet med
navn, titel, kontaktinformation, logo,
virksomhedsinformation, links,
telefon/fax numre og byline.

Stilling

Arial regular 12 pt
Arial italic 10 pt

Telefon +45 7376 2832
E-mail xxx@3b.dk

Arial regular 12 pt

Lokal adresselinje 1
Lokal adresselinje 2
Telefonnummer til Ejendomskontor
E-mail til Ejendomskontor/Servicecenter / www.3b.dk
Tænk på miljøet, inden du printer denne mail

Arial italic 10 pt

Har du modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst muligt give os besked.
Samtidig beder vi dig slette mailen uden at videresende eller kopiere indholdet..
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ID Skilt
Fra eksemplet ses et ID skilt
(55x85mm) som opsættes med:
- Navn og Eftenavn med Sora
Semibold i punktstørrelse 11.
- Titlen skrives med Sora Light i
punktstørrelse 11.
- Billede i en cirkel Ø=25mm.

Navn Efternavn
Titel

Navn Efternavn
Titel
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Layouts A-format
Principper

Strategi
2020 — 2025

Velkommen
til vores
mange
mangfoldige
fællesskaber

Byggesten til
levende og
mangfoldige
fællesskaber
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Layouts A-format

Velkommen
til vores
mange
mangfoldige
fællesskaber

Byggesten til
levende og
mangfoldige
fællesskaber
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T-shirt med logo
logo

Front

Ryg
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Jakke med logo

Boligforeningen
3B
Boligforeningen
3B
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Sekundær farver
Kan bruges til knapper og områder på websitet der skal have særligt opmærksomhed.

Boligsøgende

Beboer

Bestyrelse

Er du boligsøgende? Så klik her og
bliv klogere på ventelister, boligtyper og byggerier.

Er du beboer i 3B kan du her se,
hvilke muligheder du har.

Værktøjer, inspiration og
uddannelse for afdelingsbestyrelser.

Gå til Boligsøgende

Gå til Beboer

Gå til Bestyrelse

