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VARFÖR EN IDENTITETSMANUAL? 
Vi verkar i en konkurrensutsatt värld. 
Det blir allt viktigare att vara tydlig och 
konsekvent i vår kommunikation. Våra 
tydligaste representanter är vårt namn, 
vår logotyp samt vårt grafiska uttryck. 
Vårt mål är att dessa representanter till
sammans ska fylla vårt varumärke med de 
associationer vi önskar. Varje liten signal 
vi avger skapar igenkänning och bilder 
i människors medvetande, bilder som 
associeras med vårt varumärke. Därför 
ska vi inte underskatta vikten av att vara 

tydliga och konsekventa i  hanteringen av 
våra grafiska representanter.

Genom att stärka vår identitet och ge 
DAB en tydlig grafisk profil  gentemot våra 
medarbetare, kunder,  samarbetspartners, 
massmedia och andra intressenter stärks 
vår position i omvärldens medvetande.  
I detta arbete är vår identitetsmanual ett 
viktigt verktyg.

Vår grafiska profil skall vara tydlig och 

konsekvent. Det skall vara lätt att upp-
fatta vem som är avsändare. Riktlinjerna 
i denna manual vänder sig i första hand 
till de som skall producera informations
material där DAB i något avseende är 
avsändare. 

Riktlinjerna skall ses som ett hjälp medel, 
inte som ett hinder. Meningen är att DAB 
skall foku sera på vad kommunikationen kan 
åstadkomma, inte på hur den skall se ut.
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VÅR LOGOTYP 

Repetition och ett konsekvent uttryck är 
de bästa förutsättningarna för att skapa 
igenkänning. Vår logotyp kan ses som en 
visuell representant för våra värderingar.

Vår primära logotyp ska användas så långt 
det är möjligt,  oavsett media. Är bakgrun-
den färgad eller  fotografisk används vår 

logotyp med vit platta. Vid behov kan en 
diskret skugga med 20 % användas på 
vår  logotyp med vit platta. 

I undantagsfall, då mediet har  begränsad 
färgåtergivning, väljer vi svart eller vit lo-
gotyp. Exempelvis vid grave ringar, stämplar, 
reflexer. Läs vidare om rekommenda tioner 

kring hur logo typen appliceras i olika sam-
manhang eller rådgör med marknadsavdel-
ningen om du är osäker.

LOGOTYPERS FILNAMN

PRIMÄR LOGOTYP

PRIMÄR LOGOTYP MED VIT 
PLATTA

DAB_Logo.eps

DAB_Logo.png 

Filformatet PNG: Dessa logotyper används till kontorsbruk i program som Powerpoint, Word, Excel och för webben.
Filformatet EPS: Logotyp i detta filformat används för profiltrycksaker, fordonsdekaler etc.

Förhållandet mellan logotypen och storleken på den vita plattan 
beräknas med hjälp av radien av bokstaven ”a”.

SEKUNDÄR LOGOTYP SEKUNDÄR LOGOTYPPRIMÄR LOGOTYP PRIMÄR LOGOTYP

LOGOTYPLOGOTYP
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LOGOTYPENS FRIZON 
Området runt logotypen som ska hållas 
fritt kallas frizon. I skissen ovan kan du 
se hur frizonens storlek bestäms. För att 
logotypen alltid ska framträda så tydligt 
som möjligt är det viktigt att den inte 
placeras för nära konkurrerande eller 
störande grafiska element (texter, bilder, 
logotyper eller liknande). Ju större de fria 
ytorna är runt om logotypen, desto starkare 
blir det visuella intrycket. Logotypen ska 

heller inte placeras för nära ytterkanten 
av trycksaker. 

Bokstaven ”a” i logotypen används som 
måttenhet för att beräkna frizonens pro-
portioner. Det finns dock undantagsfall 
då fri zonen inte kan följas. Konsultera 
då med marknadsavdelningen för att ta 
fram en fungerande lösning. 

FRIZON
Logotyp

TILLÄMPNINGAR 
För att alltid bibehålla tydlig heten hos 
logotypen placeras den främst på vita ytor. 
Men ibland behöver  logotypen placeras 
mot en färgad bakgrund eller en bild. Följ 

rekommendationerna ovan så att den alltid  
blir så tydlig som möjligt.

FÄRGLOGOTYP SVART/VIT LOGOTYP

VIT LOGOTYP VIT LOGOTYP

Vår primära logotyp i färg används 
mot vita och ljusa bakgrunder, alt 
svart logotyp i färglösa situationer

Logotyp med vit platta används 
mot färgad och mellanmörk bakgrund

Logotyp med vit platta används mot fotogra-
fisk eller mönstrad bakgrund

Logotyp med vit platta 
används mot mörk och svart bakgrund

Vår vita logotyp kan användas mot 
bakgrunder med röd profilfärg och svart

Måttenheten för att beräkna frizonen utgörs 
av bokstaven ”a” i logotypen

FRIZON 
Logotyp med vit platta

LOGOTYPLOGOTYP
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OTILLÅTNA TILLÄMPNINGAR 
DABs logotyp är mönsterskyddad  vilket 
innebär att man inte får skapa en egen 
version, färgsätta, modifiera eller vidare

utveckla logotypen. Exemplen ovan visar 
tänkbara modifieringar som INTE får göras 
med logotypen.

VÄSTRA

Använd inte på färgade eller mönstrade  
bakgrunder utan vit platta.

Pressa inte ihop eller dra ut logotypen. Använd inte andra typsnitt eller grafiska 
element för att rekonstruera logotypen.

Vid behov kan diskret skuggeffekt användas 
på logotyp med vit platta. Se sid 9.

Tona inte logotypen.

Addera inte text som en utbyggnad av logoty-
pen. Beakta frizonen.

Logotypen får inte reduceras till enbart DAB 
blå eller enbart DAB röd.

Ändra inte färg på logotypen.

Använd inte linjer för att gestalta  
logotypen.

PLACERING AV LOGOTYPLOGOTYP

PLACERING AV LOGOTYPEN 

De effektivaste sätten för god igen känning är konsekvens, konsekvens och kon-
sekvens. DABs logotyp placeras primärt i något av de högra hörnen. Vi gör dock 
undantag för logotypens placering då mediet kräver det av utrymmes eller tekniska 
skäl. Då ska marknadsavdelningen konsulteras.

Placering av logotyp på diverse trycksaker, brevpapper, PowerPointpresentationer etc.

10 mm

10 mm

MINSTA STORLEK I TRYCK

40 pixlar

40 pixlar

MINSTA STORLEK PÅ WEBB

MINSTA STORLEK 
När de smala kilarna i bokstäverna, 
dvs det lilla tomrummet i varje enskild 
bokstav,   tenderar att ”smälta samman” 
har vi passerat gränsvärdet för minsta 
godtagbara storlek av logotypen. 
Vid god tryckåtergivning sker det vid ca 
10 mm bredd och vid webbpublicering 
är gränsvärdet 40 pixlar.
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ALLMÄNT OM FÄRGER
Färger påverkar våra sinnen i allra  högsta 
grad. Vi har därför valt kontrastrika färger 
som överensstämmer med våra värde-
ord. Ögat kan se en stor mängd färger 
i verkligheten som inte går att återge i 
tryck eller på bildskärm. Det bästa vi 
kan göra är att försöka komma så nära 
som möjligt. I daglig användning finns tre 
vanliga färgsystem som de flesta kommer 
i kontakt med vid text och bildåtergiv-
ning. Våra profilfärger är baserade på 
Pantones PMSfärger.

RAL (Reichsausschuss für Lieferbe-
dingungen)
Färgsystemet började med 40 kulörer 
men är numera över 200 i det som kall-
las RAL Classic och ännu fler i det som 
kallas RAL Design. Kulörerna betecknas 
med ett fyrsiffrigt nummer. Bland RAL-
kulörerna finns, till skillnad från NCS
kulörerna, bland annat fluorescerande 

färger. Vidare säger RALkoderna, till 
skillnad från NCSkoderna, inget om hur 
färgen skall blandas, även om de numera 
är systematiskt ordnade. 

NCS (Natural Color System) 
Det internationella färgbeteckningssyste-
met NCS är en svensk uppfinning för att 
kommunicera färg, främst inom arkitektur, 
design och tillverkning. NCS baseras helt 
på opponentprocessteorin om hur män-
niskan ser färg. Den version som numera 
används är NCS second edition (NCS S).

PMS (Pantone Matching System)
Detta system återger en stor mängd fär-
ger och används för trycksaker där det 
är extra viktigt att profilfärgen är exakt. 
Ofta debiterar tryckeriet lite extra när 
man väljer att trycka med en PMSfärg.

RGB (Red, Green, Blue) 
Färger som visas med hjälp av en ljus-
källa såsom bildskärmar och projektorer. 
RGB kan visa ungefär 70 % av de färger 
ögat kan se.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Ett färgsystem som bygger på 4 grund
färger. Denna teknik används för att trycka 
alla de färgbilder vi dagligen ser i såväl 
tidningar, broschyrer och affischer (di-
gital och offsettryck), som på dekaler 
och textiltryck (screentryck). CMYK kan 
endast visa ca 20 % av de färger ögat 
uppfattar. Förkortningen K står för black 
men är förkortningen för Keycolor eftersom 
bokstaven B var upptagen i RGB.

För att försäkra oss om att våra profilfärger 
alltid ser ut som vi önskar, bör de jämföras 
med en färgkartas förtryckta färgprover.

Ögats färgrymd

RGBfärger

Pantonefärger

CMYKfärger

FÄRGSYSTEM

VÅRA PROFILFÄRGER 
Seendet utgör 80 % av människans alla 
sinnesintryck och är vår främsta rådgivare. 
Färgpsykologins inverkan på kommunika-
tionen är av stor betydelse för att skapa 
igenkänning och väcka  önskade reaktioner 
hos betraktaren. 

DAB Röd
DABs primärfärg är röd och är vår främsta 
profilbärare. I vår publika kommunikation 
skall vår profilfärg alltid vara den domi-
nerande färgen. Notera att DAB Röd inte 
är en standardröd färg, utan en något 
mörkare röd i enighet med färgbland-
ning ovan.

DAB Grå
Vår grå färg kan användas som kom-
plement i dekorativt syfte för att skapa 
neutrala ytor eller accenter i olika sam-
manhang. Vår grå färg förekommer även 
som reflexgrå. Exempelvis på arbetskläder 
och fordonsdekor.

Var uppmärksam på att den grå färgen kan 
uppfattas annorlunda om den appliceras 
mot vissa färgade eller fotografiska bak-
grunder. Detta kan antingen motverkas 
genom att lägga till en vit skiljelinje som 
separerar den grå ytan från den störande 
bakgrunden eller samverkas genom att 

göra den grå ytan transparent så att den 
förenas med bakgrunden. 
 
DAB Blå
Vår blå färg kan användas sparsamt som 
ett tillskott till vår primärfärg. 

Totalintrycket av vår visuella exponering 
ska aldrig bidra till att DAB associeras 
med färgen blått. 
Se appliceringsexempel.

Läs vidare om hur våra profilfärger an-
vänds i följande appliceringsexempel.

 PMS CMYK RGB HEX NCS RAL

DAB Röd 186 C 9 94 100 2 182 44 33 #B62C21 1080-R 3020

DAB Grå Coolgray 3 8 5 7 16 200 201 199 #C8C9C7 S 2000-N 7047

DAB Blå 301 C 100 45 0 18 0 97 157 #00619D 3065-R90B 5005

PRIMÄR FÄRG KOMPLEMENTSFÄRG

DABs färgvärden

DAB 
Röd

DAB
Grå

DAB 
Blå

SEKUNDÄR FÄRG

PROFILFÄRGER
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TYPOGRAFI 

En enhetlig och god typografi är ovärderlig 
i all skriven kommunikation. Den typografi 
vi använder skall vara tydlig, konsekvent 
och lättläst. Typografin är indelad i tre 
områden. 

Profiltypografin används vid produktion 
av profilbärande alster, såsom trycksaker, 
skyltmaterial, arbetskläder, annonser, 
digitala presentationer etc. 

Korrespondenstypografinanvänds i vår 
interna kommunikation, exempelvis när vi 
skriver brev eller gör kalkyler. Skälet de 
gånger vi väljer att inte använda profil-
typografin är enkel. Om mottagaren inte 
har vårt profiltypsnitt installerat i sitt eget 
system kommer vårt material inte att få 
den layout vi önskar. Därför använder vi 
ett av de standardtypsnitt som finns i alla 
datorer när vi gör dokument som kom-

mer läsas av mottagaren i exempelvis 
Word, Excel eller PowerPoint. I de fall vi 
väljer att skapa en PDF till mottagaren 
kan, eller bör, profiltypsnittet användas.

I teknisk dokumentation använder vi 
enbart typsnittet Arial. Kvalitetsdoku-
mentation (KMA), ritningar och produkt-
blad är exempel på material där detta 
förekommer.

Teknisk dokumentation: ARIAL, Bold
ARIAL Regular

ARIAL, Bold
ARIAL, Regular

Rubriker, ingresser, tabeller etc Brödtexter, bildtexter etc

ALLMÄNTOM TYPOGRAFI 
DABs texter ska vara positivt laddade. 
De ska engagera och ha ett okomplicerat 
modernt språk utan onödiga fackuttryck. 
Låt rubriker såväl som underrubriker väcka 
positiva känslor. Undvik rubriker som 
”Här bygger vi en bro”. Tänk mer vilken 
nytta vår insats medför.  Exempelvis ”Kom 
snabbare hem från jobbet”.

Dagens ordbehandlingsprogram inleder 
oss i många frestelser men det ger inte au-
tomatisk kunskap om layout och typo grafi. 
Var sparsam med kursiveringar, versaler 
och fetstil i löpande texter (brödtext). Dela 
in din text i stycken.

Rubriker
Rubriker skall med få väl valda ord fånga 
intresse vid första ögonkastet och belysa 
det viktigaste i din text. Lägg kraft på 
att göra rubriken både informativ och 
lockande.

Styckeindelning
Underlätta för ögat med lättlästa texter. 
Grundregeln är en tanke, ett stycke.

Ingress
Ingressen är, förutom rubriken, den vik-
tigaste delen av texten. Den ska väcka 
intresse, avslöja artikelns budskap och 
vara slagkraftig. Essensen av artikeln 
måste nämnas i ingressen. Sträva efter 
att inte skriva längre ingresser än att de 
kan läsas i ett andetag.

Bildtexter
Använd bildtexter i mån av utrymme. 
Bildtexten bör begränsas till en mening, 
vara koncis och förmedla något mer än 
vad bilden uppenbart säger.

Lättläst
Var sparsam med modeuttryck,  schabloner 
och bildspråk – 25 % av befolkningen har 
någon typ av läshinder; läsovana, dyslexi 
eller annat modersmål. För att göra en text 
tillgänglig för alla – ersätt alla svåra ord och 
uttryck med enklare ord. Om du använder 
facktermer där mottagaren inte är fackman, 
förklara vad orden betyder. 

Stora tal skrivs i tresiffriga grupper med 
mellanrum mellan varje grupp (3 000 kr). 

Undvik generella superlativ, såsom stor-
slaget, fantastiskt, makalöst mm. Beskriv 
hellre och låt läsaren dra slutsatsen att det 
är storslaget.

Tänk positivt. Skriv inte i negationer. 
T ex ”missa inte”.

Skriv direkt till läsaren. Dutilltalet gör det 
lättare för läsaren att identifiera sig med 
budskapet. Skriv du eller ni med liten 
begynnelsebokstav.

Inte för breda textrader. En bra radlängd 
har ca 50–60 nedslag per rad (inkl mel-
lanslag). Det bidrar till en behaglig läsrytm 
och underlättar för ögats  orientering till 
nästa textrad.

DAB skrivs alltid med versaler.

Regeln för genitiv (ägandeform) är att 
alltid lägga till ett s, Exempelvis ”DABs 
strategi”.

DAB KÖPER 51% av  
norska Spesialdekker AS

Spesialdekker AS har sina kunder bland såväl entreprenörer och bostads
bolag som kommuner. Företaget arbetar bland annat med tätskikts och 
gjutasfaltsarbeten på parkeringsdäck, broar, gårdar, gator och refuger. 

– Spesialdekker är en liten, men kompetent och duktig tätskiktsfirma som 
passar mycket väl in i den expansion DAB befinner sig i. Vi har under en 
längre tid tittat på olika sätt att etablera oss i Norge, säger Mikael Kinn-
mark, VD i DAB koncernen.

– Det känns stimulerande och roligt att tillsammans med DAB få resurser 
att kunna utveckla vår verksamhet vidare. DAB är en stark ägare som 
gör det möjligt för oss att agera kraftfullt och expandera på vår nationella 
marknad” säger VD Jörgen Finsson.

m ett led i sin nordiska expansion köper DAB 51% av 
tierna i tätskikts- och gjutasfaltföretaget Spesialdekker A

v ägaren Jörgen Ganger Finsson. Syftet är att driva föret
dare som ett dotterbolag och fortsätta växa i Osloregion

MARKERINGSRUBRIK
Laugait nos nibh eugue dio do odi tie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait 
lam, quismod llam veniat diamet nos dit praesse facil ipisi ex esent praestie tat ver susci bla at.

Guedipsusci
Coreet, commy non volutpat. Boreetumsan e tie tat ver susci bla at velisim zzriusc 
illamcon hendigna augait lam, quismod olutpatugait lobor. To digna feum nostionsed 
erci ex eu faci tio odit vel et, consed tissi bla facilis nummolore corerostrud dolore.

031-123 456

Rubrik,
Trade Gothic bold condensed

Ingress,
Trade Gothic bold condensed

Underrubrik,
Arial bold

Brödtext och bildtext,
Arial regular

Kontaktuppgifter mm,
Trade Gothic condensed

Profiltypografi: TRADE GOTHIC, BOLD CONDENSED
TRADE GOTHIC, CONDENSED

ARIAL, Bold
ARIAL Regular

Rubriker, ingresser, tabeller etc Brödtexter, bildtexter etc

MARKERINGSRUBRIK
Laugait nos nibh eugue dio do odi tie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon 
hendigna augait lam, quismod llam veniat diamet nos dit praesse facil ipisi ex esent 
praestie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam.

Guedipsusci
Coreet, commy non volutpat. Boreetumsan e tie tat ver susci bla at velisim zzriusc 
illamcon hendigna augait lam, quismod olutpatugait lobor. To digna feum nostionsed 
erci ex eu faci tio odit vel et, consed tissi bla facilis nummolore corerostrud dolore 
ming erostisi te te digniat, voluptat. Hendre magna corem nonsectet,

Rubrik,
Arial bold

Ingress,
Arial regular

Underrubrik,
Arial bold

Brödtext och bildtext,
Times regular

Korrespondenstypografi: ARIAL, Bold
ARIAL Regular

ARIAL, Bold
Times, Regular

Rubriker, ingresser, tabeller etc Brödtexter, bildtexter etc

TYPOGRAFIPROFILTYPSNITT
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IDENTITETSRÄNDER 
I en bransch där det redan finns många 
stora och små aktörer inom samma om-
råden är det viktigt att differentiera sig. 
Förutom logotyp, typsnitt och  profilfärger 
behövs någonting mer att binda sin iden-
titet till. Identitetsränderna står för kraft 
och fart samt ger en rörelse framåt. Det 
blir en slags signal för den energi och de 
värden som DAB symboliserar. 

För att identitetsränderna skall framstå 
så effektiva som möjligt skall de alltid 
figurera tillsammans med en rubrik men 
aldrig användas mer än en gång per ex-

poneringsyta. Ränderna sticker primärt 
ut från ytans vänstra kant och slutar i linje 
med rubrikens sista bokstav. 

Undantag får dock göras om samman-
hanget inte har någon rubrik eller när 
omständigheterna kräver det. Då får hel-
hetsintrycket styra. Ett konkret exempel är 
vid bilstripning (se avsnitt om bilstripning) 
då helhetsintrycket styr.

Rändernas färg
Ränderna används som dekorelement i 
DAB Vitt och Grått (20% svart). Ränderna 
kan antingen användas solida eller trans-
parenta. Om de används med transparens 
är det viktigt att du säkerställer att de är inte 
försvinner in i bakgrundens färg eller motiv.

Rändernas storlek
Det tomma mellanrummet mellan ränderna 
motsvarar bredden av de färgade ränderna.

Rändernasstartpunkt
Rändernas startpunkt är från vänster ut-

anför exponeringsytan, och löper sedan 
rakt in åt höger. Strecken ska generellt 
placeras vågrätt.

Rändernasproportioner 
Ränderna används primärt tillsammans 
med rubriker, där rändernas höjd motsvarar 
rubrikens totala höjd. Våra rubriker är som 
regel kortfattade men kan i undantagsfall 
typograferas upp till tre textrader.

Rändernas avslut
I vår marknadskommunikation används 
ränderna som ett dekorelement tillsammans 

med rubriker. Rändernas börjar från vänster 
(utanför exponeringsytan) och avslutas i 
högra änden intill rubriken. Rändernas sista 
streck på höger sida får inte ”klippas av”, 
utan strecken skall ha ett komplett avslut.

Rändernas omfattning 
Undvik att använda en rapport med färre 
än tre stycken ränder i rad.

X X

45°

Layoutexempel på hur ränderna 
disponeras tillsammans med rubrik.

GRAFISKA ELEMENT APPLICERINGSEXEMPEL

Totalintrycket
Helhetskänslan i kommunikationen ska 
stärka uppfattningen om varumärket och 
därför kännas sympatisk, innovativ och 
trovärdig.  

Ränderna
DABränderna är grå eller vita, med eller 
utan transparens (se beskrivningen på 
föregående sida).
Ränderna placeras alltid med utfall på 
ytans vänstra sida och löper i vågrät linje 
in mot rubriken.
Rändernas höjd motsvarar rubrikens.

Texten
Rubrik och ingress sätts i Trade Gothic 
Bold Condensed. Rubriker är kortfattade 
och består av 13 textrader.
Ingressen sätts i Trade Gothic Bold Con-
densed och brödtexten sätts med Arial 
regular.

Bilderna
Bildspråket ska stärka varumärket, se 
ovan. För att skapa känsla av innovation 
kan vi exempelvis använda oss av bilder 
som illustrerar detaljer, människor som 
diskuterar eller byggnationer av spekta-
kulär karaktär.Känslan av sympati uppnås 
exempelvis av bilder på människor som 
visar engagemang och gillar det de gör. 
Vi använder även i möjligaste mån nu-
tida svenska/skandinaviska bilder som 
stärker vår närvaro och trovärdighet i 
kommunikationen.

Avsändare
Logotypen placeras i nedre högra hörnet. 
Vid behov kan skugga med 20 % användas 
på vår ”Logotyp med vit platta”.
Kontaktuppgifterna sätts i TradeGothic 
Condensed.

Exempel på vita ränder med transparens 
mot bakgrundsbilden.

En ny väg – 1000 nya möjligheter
Nu står den klar – Dubbelkrum, Sveriges näst längsta vägbro som binder samman E4 över Sundsvallsfjärden. 
Bron är en del av Sveriges mest efterlängtade vägprojekt som byggs för en bättre framkomlighet, trafiksäkerhet 
och miljö. DAB har utfört tätskikts och beläggningsarbeten.

FRÅN INNOVATION
TILL PERFEKTION

Mer än 25 år med spännande och utmanande uppdrag inom 

betong, asfalt och tätskikt har gjort oss till det vi är idag – rik-

tiga experter inom vårt område. Oavsett om vi i ett projekt är 

totalentreprenörer eller samarbetar med våra branschkollegor 

är vårt engagemang totalt. 
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Layoutexempel på platsannons utan bild där 
rubriken är satt i tre rader och ränder med 
motsvarande höjd.

Rubriker och underrubrikermed versaler i 
typsnittet Trade Gothic Bold Condensed.

Brödtexter satta med Arial regular.

Appliceringsexempel av digital presentation 
där relation mellan ränder och rubrik visas 
med 1-3 textrader.

HÄR SKRIVS
RUBRIKEN

HÄR
SKRIVS

RUBRIKENRUBRIK

BETONGARBETARE                                      
Betongarbetare med flerårig praktisk 
erfarenhet minst fem år av armering och 
formsättning. Yrkesbevis samt körkort 
är ett krav.

TÄTSKIKTSARBETARE & TAKTÄCKARE           
Tätskikts och taktäckare med flerårig 
praktisk erfarenhet av gjutasfalt och mem-
branarbeten. Heta arbeten, arbeten av 
härdplaster och körkort är ett krav.

Hos oss får du ett utvecklande arbete i ett glatt arbetslag på en arbetsplats med 
goda värderingar, hög miljömedvetenhet och stark vilja att lyckas. Vi är sympatiska, 
trovärdiga och innovativa! Vi erbjuder naturligtvis internutbildning samt goda chanser 
till externa utbildningar.

Välkommen med din skriftliga ansökan till p.kjellman@dabgroup.se senast den 22 
juli 2015. Frågor kan besvaras av regionansvarig  i Öst/ Stockholm: Peter Kjellman, 
tel kontor 08759 90 10, mobil 070967 88 35.

Region Öst, Stockholm  
DAB Group AB, Box 611 Office +46 10-330 99 01
169 26 Solna, Sverige www.dabgroup.se

TAKTÄCKARE 
BETONGARBETARE

TÄTSKIKTSARBETARE

DAB är ett av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfaltbeläggningar och betongrenoveringar 
på broar, Pdäck samt andra betongkonstruktioner. Vi utför arbeten i hela Sverige samt i Danmark och 
Norge. Våra drygt 200 medarbetare arbetar på våra kontor i Göteborg, Stockholm, Arbrå, Helsingborg, 
Köpenhamn och Oslo. Vår totala omsättning är ca 440 miljoner kronor.

TILL REGION ÖST/STOCKHOLM SÖKER VI:

APPLICERINGSEXEMPEL

PRIMÄR ANVÄNDNING SEKUNDÄR ANVÄNDNING

PAPPERSKVALITET

PAPPERSKVALITET
Det finns flera hundra olika pappers
kvaliteter i flera tusen olika varianter och 
ytvikter att välja bland i pappersdjungeln. 
Många liknar förstås varandra, men ännu 
fler är faktiskt unika. 

När man väljer papper är det viktigt att 
det har en god bildåtergivning. Ett stort 
utbud av ytvikter och format är viktigt för 
att aldrig behöva bli låst utan kunna ha 
full valfrihet i känsla på trycksaken. En 

matt ickereflekterande yta gör att text 
blir behaglig för ögat att läsa. 

Munken Polar är ett obestruket papper från 
Arctic Paper och finns i de flesta ytvikter 
mellan 80400 gram. Papprets obestrukna, 
naturliga yta skapar rätt känsla för DAB 
som arbetar med mycket påtagliga ytor. 
Ett alltför slätt och hårt bestruket papper 
skulle inte ge samma associationer vid 
beröring. 

Munken Polar är utvecklat för offsettryck, 
men fungerar också utmärkt för laserprint 
och digitaltryck.

Munken Polars standardprodukter finns 
med certifiering FSC och PEFC och upp-
fyller kriterierna för Svanen. De får alltså 
ingå i Svanenmärkta trycksaker.

Vad ska pappret 
användas till?

Profiltrycksaker Volymtrycksaker Accenttrycksaker

Typiska exempel

Brevpapper, visitkort, 
korrespondenskort, 
kuvert*, etc.

* Tillgången på kuvert i Munken Polar varierar. Därför kan man behöva ersätta med en likvärdig kvalitet och vithet.

Broschyrer, kataloger, 
DRtryck saker,  
man ualer etc.

Inbjudningar, vykort, 
flygblad, register,  
kuvert* etc.

DAB väljer

A

Munken Polar från 
Arctic Paper

Munken Polar från 
Arctic Paper

Munken Polar 
från Arctic Paper  
används i första hand, 
men annat papper kan 
väljas 
om trycksaken 
kräver det.
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C4 kuvert och C5 kuvert

MIKAEL
KINNMARK

 DAB Group AB
Address: Box 611, SE 169 26 Solna, Sweden
Visitors: Dalvägen 8, Solna, Sweden
Mail: m.kinnmark@dabgroup.se
Web: www.dabgroup.se

Office: +46 10-330 99 01
Mobile: +46 709-67 88 30

5 mm  

55 mm

85mm

DAB Grå

Trade Gothic Condensed
Trade Gothic Bold Condensed

Text i svart och storlek 7 pt

Trade Gothic Bold Condensed
Text i DAB Röd och i storlek 20 pt

DAB Röd

DAB Primär Logo

VISITKORT
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Brevmallar

BREVMALLAR

Offert- och anbudsmallar

OFFERT- OCH ANBUDSMALLAR

Office: +46 10-330 99 01

VAT: 556485-2159
DAB is part of DAB Group, which is 

operative in the Nordic region.

Mail: info@dabgroup.se

Web: www.dabgroup.se

Address: DAB Group AB, Stampgatan 15, 

416 64 Göteborg, Sverige

Vi tackar för er förfrågan och erbjuder följande:

Produkttyp: GT 31       Mängd: 240 m²
Markeringstext samt utfyllnad bestående av:
• Ima non rerferc
• Fhictus autemped: max 200mm
• Imaio iderfer uptasit BETA 6000 SA
• 10 mm ulparibus Pmb 1 929 kr/m²
.............................................................................................................................................................................................

 
Produkttyp: GT 32       Mängd: 240 m²
Markeringstext samt utfyllnad bestående av:
• Ima non rerferc
• Fhictus autemped: max 200mm
• Imaio iderfer uptasit BETA 6000 SA
• 10 mm ulparibus Pmb 1 476 kr/m²
.............................................................................................................................................................................................

 
Produkttyp: GT 33       Mängd: 240 m²
Markeringstext samt utfyllnad bestående av:
• Ima non rerferc
• Fhictus autemped: max 200mm
• Imaio iderfer uptasit BETA 6000 SA
• 10 mm ulparibus Pmb 1 929 kr/m²
.............................................................................................................................................................................................

Produkttyp: GT 34       Mängd: 240 m²
Markeringstext samt utfyllnad bestående av:
• Ima non rerferc
• Fhictus autemped: max 200mm
• Imaio iderfer uptasit BETA 6000 SA
• 10 mm ulparibus Pmb 1 929 kr/m²
.............................................................................................................................................................................................

ANBUD
PÅGJUTNING OCH TÄTSKIKT

ANBUD NR 414:1

Jan Johansson, projektledare 

Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB

Box 808, 169 28 Solna 

Göteborg 2021.08.13

Office: +46 10-330 99 01

VAT: 556485-2159

DAB is part of DAB Group, which is 

operative in the Nordic region.
Mail: info@dabgroup.se

Web: www.dabgroup.se
Address: DAB Group AB, Stampgatan 15, 

416 64 Göteborg, Sverige

Office: +46 10330 99 01
VAT: 556485-2159

DAB is part of DAB Group, which 
is operative in the Nordic region.

Mail: info@dabgroup.se
Web: www.dabgroup.se

Address: DAB Group AB, Örlogsvägen 15
426 71 V. Frölunda, Sverige

HEJ JAN!

Tack för ett givande telefonsamtal.Laugait nos nibh eugue dio do odi tie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam, quismod llam veniat diamet nos dit praesse facil ipisi ex esent praestie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam.

Coreet, commy non volutpat. Boreetumsan e tie tat ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam, quismod olutpatugait lobor. To digna feum nostionsed erci ex eu faci tio odit vel et, consed tissi bla facilis num-molore corerostrud.

Dolore ming erostisi te te digniat, voluptat. Hendre magna corem nonsectet,Iliquipsum autpat, quam dion euis non ulpute eliquis cipsumsan utatet dolore corer sim zzriusto odolobo rtionsendrer sim vel estio dolorper amet praessequi bla feu feuguero odo consenisse et, qui bla consequi et augait at, core erciliquat. Ut velessectem exero odoloboreet praesed te facin henisisci blamet dignibh essisi.

Curre ipsuscil ut alit at. Tatum quisl doluptat acilit wis exeriusto cortin vel dionsequisl ing vercinc iduissequis del et euguercipit aute dolendre dipit autem velenit lam, se min venit, sisci te modolor eraessectem in euis at

Med vänlig hälsning
DAB Group

Mikael Kinnmark
m.kinnmark@dabgroup.se

Jan Johansson, projektledare Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB
Box 808, 169 28 Solna 

Göteborg 2015.08.11

Office: +46 10330 99 01
VAT: 556485-2159

DAB is part of DAB Group, which 
is operative in the Nordic region.

Mail: info@dabgroup.se
Web: www.dabgroup.se

Address: DAB Group AB, Stampgatan 15, 
416 64 Göteborg, Sverige

HEJ JAN!

Tack för ett givande telefonsamtal.Laugait nos nibh eugue dio do odi tie tat 

ver susci bla at velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam, quismod llam 

veniat diamet nos dit praesse facil ipisi ex esent praestie tat ver susci bla at 

velisim zzriusc illamcon hendigna augait lam.

Coreet, commy non volutpat. Boreetumsan e tie tat ver susci bla at velisim 

zzriusc illamcon hendigna augait lam, quismod olutpatugait lobor. To digna 

feum nostionsed erci ex eu faci tio odit vel et, consed tissi bla facilis num-

molore corerostrud.

Dolore ming erostisi te te digniat, voluptat. Hendre magna corem 

nonsectet,Iliquipsum autpat, quam dion euis non ulpute eliquis cipsumsan 

utatet dolore corer sim zzriusto odolobo rtionsendrer sim vel estio dolorper 

amet praessequi bla feu feuguero odo consenisse et, qui bla consequi et 

augait at, core erciliquat. Ut velessectem exero odoloboreet praesed te facin 

henisisci blamet dignibh essisi.

Curre ipsuscil ut alit at. Tatum quisl doluptat acilit wis exeriusto cortin vel 

dionsequisl ing vercinc iduissequis del et euguercipit aute dolendre dipit 

autem velenit lam, se min venit, sisci te modolor eraessectem in euis at

Med vänlig hälsning

DAB Group

Mikael Kinnmark

m.kinnmark@dabgroup.se

Jan Johansson, projektledare 

Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB
Box 808, 169 28 Solna Göteborg 2015.08.11
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Powerpointmall

Vit rubrik i versaler satt uppe till vänster  
med typsnittet Trade Gothic Bold 
Condensed.

Exempel på applicering av grafik på 
innehållssida. Sidfoten visas med vit 
logotyp och ränder mot DAB Grå (20% 
svart) balk.

Exempel på typografi av innehållssida. 
– Kapitelrubrik i röda versaler med Trade 
Gothic Condensed Bold.
– Underrubrik i svarta versaler med 
Trade Gothic Condensed Bold.
– Texter i svarta versalgemener med 
Trade Gothic Condensed.

Exempel på layout av PowerPoint presentation i DAB Rött med vit logotyp och vit sidfot. SIdfoten kan nyttjas som ämnesrad.

ETT NYTT
KAPITEL HÄR

KAPITELRUBRIK KAPITELRUBRIK

PROJEKT
• Argument 1
• Argument 2
• Argument 3
• Argument 4

DIGITALA PRESENTATIONER PROFILKLÄDER

Dekal (60 x 40 mm) med logotyp med vit platta
placeras på fronten av hjälmarna. 

Vit: Tjänstemän
Röd: Yrkesarbetare
Grön: Skyddsombud
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20 cm

5  cm

20 cm

5  cm

T-shirt
framsida

T-shirt
baksida

Collegetröja
framsida

Collegetröja
baksida

PROFILTRÖJOR 
Våra profiltröjor är röda med vit logotyp. 
Ryggtrycket är centerat och 20 cm brett. 
På tshirts placeras den vita logo typen 

centrerad (under hakan) och är 5 cm bred, 
medan den på collegetröjor placeras på 
vänster sida (hjärttryck). 

YTTERKLÄDER 
Våra ytterkläder är orange med lagstad-
gade reflexer. Logotypen trycks på jackor 
med reflexeffekt på ryggen och på fram-
sidan till vänster (hjärttryck).
Arbetsbyxor förses med logotyp med 
reflexeffekt på höger ben.

Om reflexeffekt inte är möjlig att applicera 
ersätter vi med svart tryck.

10 cm

10 cm25 cm

Reflexeffektmedscreen-ellertransfertryck.

PROFILKLÄDERPROFILKLÄDER
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PLACERING AV FORDONSDEKOR FÖR TJÄNSTEFORDON
Exponeringsmöjligheterna av vår profil på 
olika fordon varierar kraftigt. Det är därför 
viktigt att vi låter våra grafiska riktlinjer och 
fordonets formspråk samverka på bästa 
sätt. Mindre avvikelser från placering och 
proportioner av vår profil kan därför bli 
nödvändig för att helheten ska upplevas 
tydlig och enhetlig. 

Logotyppåsidan
En DABlogotyp placeras på vardera 
främre dörr, i linje med fordonets sido-
spegel. Logotypens storlek är 12,5% av 
karossens totala höjd.

Logotyppåbakpartiet
En DABlogotyp placeras centrerat på 
fordonets bakparti om möjligt. Alternativt 
två logotyper under respektive baklykta. 
Låt fordonets förutsättningar avgöra lo-
gotypens storlek och optimala placering. 

FORDONSDEKOR

PLACERING AV FORDONSDEKOR FÖR YRKESFORDON
Yrkesfordon 
Utformningen av vår profil på större yrkes-
fordon är skiljer sig något från våra mindre 
tjänstefordon. Den främsta skillnaden är 
ränderna. Logotyp på sidan och bakpartiet 
hanteras likadant som tjänstefordonen.

Identitetsränder
Rändernas höjd ska motsvara ca 30 % 
av karossens höjd. Tillsammans med 
logotypen utgör ränderna en horisontell 
strävan över karossen. Linjerna utgår från 
fordonets bakre hörnpartier och sträcker 
sig från respektive långsida runt över till 
dess bakparti. 

Logotyppåmotorhuv
Logotypen monteras centrerat och utgörs 
upp till 40% av motorhuvens bredd. 

Väljrättlogotyp
Om fordonets färg inte är vit eller silver, 
bör en logotyp med vit bakgrundsplatta 
användas för bästa återgivning av vår profil.
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Placering av logotyp på bakpartiet, alternativ 1 Placering av logotyper på bakpartiet, alternativ 2
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Green Line logotypen kan användas utan vit 
bakgrundsplatta om bakgrunden är ljus.

Green Line logotypen ska inte återges i andra 
färger än dess gröna profilfärg.

Green Line logotypen får varken demonte-
ras,  förvrängas, fmodifieras eller återges i 
annan färg.

Green Line logotypen finns i med och utan vit platta bakom den gröna ytan. Logotypen med vit 
bakgrundsplatta är främst avsedd för applicering mot färgade eller på annat sätt distraherande 
bakgrunder. Använd den logotyp du anser blir bäst för ändamålet.

GREEN LINE

KONCEPTLOGOTYPER 

Green Line är ett exempel på hur våra 
konceptlogotyper ska betraktas. Logotypen 
Green Line är inte förbunden med samma 
regler om frizoner etc som logotypen för 

DAB är. Däremot är det viktigt att Green 
Line alltid återges i sin karakteristiska 
gröna färg.

 PMS CMYK RGB HEX NCS RAL

DAB Green Line 368 C 60 0 100 0 118 184 42 #76b82a S 0580-G30Y 6038

DAB Green Lines färgvärden
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DANSK STØBEASFALT
Dansk Støbeasfalt använder sin egen 
logotyp men i övrigt följer vi DABs riktlinjer 
när det kommer till färger, typografi och 
materialval.

Om du känner dig osäker kring något så 
konsultera med marknadsavdelningen för 
att ta fram en fungerande lösning.

SPESIALDEKKER
Spesialdekker använder sin egen logo-
typ men i övrigt följer vi DABs riktlinjer 
när det kommer till färger, typografi och 
materialval.

Om du känner dig osäker kring något så 
konsultera med marknadsavdelningen för 
att ta fram en fungerande lösning.

PRIMÄR LOGOTYPPRIMÄR LOGOTYP

SEKUNDÄRA LOGOTYPER

SEKUNDÄRA LOGOTYPER

SPESIALDEKKER

FRIZON
FRIZON

Måttenheten för att beräkna frizonen utgörs av bokstaven ”a” i logotypen
Måttenheten för att beräkna frizonen 
utgörs av bokstaven ”a” i logotypen

MINSTA STORLEK I TRYCKMINSTA STORLEK I TRYCK MINSTA STORLEK PÅ WEBBMINSTA STORLEK PÅ WEBB

120 pixlar
80 pixlar

20 mm
20 mm
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Phone: +46 31-65 00 60

VAT: 556485-2159

DAB is part of DAB Group, which is 

operative in the Nordic region.

Mail: info@dabgroup.se

Web: www.dabgroup.se

Address: DAB Group AB, Stampgatan 15, 

416 64 Göteborg, Sverige


