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Manuál
lo ga

Základná
konfigurácia loga

Logo sa môže používať len v tomto tvarovom a farebnom riešení.
Je zakázané používať logo v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené, aby
nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu. Pri používaní loga je dôležité použiť takú
jeho konfiguráciu a veľkosť, aby bolo dostatočne viditeľné.

manuál loga

Definícia loga
pomocou siete

Definícia loga pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie
a rôzne varianty veľkosti loga.

manuál loga

Geometrická
definícia loga

4,24

0,508

1,92

0,45

0,042

1,466

1,0

1,406

0,195

0,173

súčasťou loga je aj biela
podkladová plocha

0,162

0,042
1,486

0,463

0,062
0,477

0,236

1,472

4,4

manuál loga

Základná konfigurácia loga
s ochrannou známkou
- geometrická definícia umiestnenia

1,052

0,996

1,0

4,671

manuál loga

Jednofarebná
konfigurácia loga
- variant v stupňoch šedi

Logo v tomto farebnom riešení sa môže používať
len v prípade tlače v stupňoch šedi.

manuál loga

Jednofarebná
konfigurácia loga

Pre potreby prevedenia či aplikácie loga jednou farbou sa používa uvedená konfigurácia loga.
Uvedená konfigurácia loga je východzia pre všetky druhy a farebné modifikácie loga alebo
technológie, pri ktorých sa realizuje jednofarebné prevedenie (hĺbkotlač, sieťotlač, zlaté či iné
prevedenie, novinová tlač, tampoprint).

Prevedenie základnou
definovanou farbou

Znázornenie zlatého
prevedenia

Znázornenie strieborného
prevedenia

Znázornenie bronzového
prevedenia

manuál loga

Konfigurácia loga
pri použití na tmavom podklade

manuál loga

Manuál
lo g o t y p u

Základná
konfigurácia logotypu

Logotyp sa môže používať len v tomto tvarovom a farebnom riešení.
Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené,
aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu. Pri používaní logotypu je dôležité
použiť takú jeho konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Definícia logotypu
pomocou siete

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť
kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

manuál logotypu

Geometrická
definícia logotypu

1,439

1,616

0,556

1,0

11,348

2,985

4,767

8,098

1,897

4,426

1,713

0,688

0,186
0,448

súčasťou loga je aj biela
podkladová plocha

8,368
0,434

0,454

1,26

6,948

0,966 0,971

0,481
3,429

1,093

5,701

0,833

11,553

manuál logotypu

Základná konfigurácia logotypu
s ochrannou známkou

0,996

- geometrická definícia umiestnenia

1,052

1,0

2,202

manuál logotypu

Jednofarebná
konfigurácia logotypu
- variant v stupňoch šedi

Logotyp v tomto farebnom riešení sa môže
používať len v prípade tlače v stupňoch šedi.

manuál logotypu

Jednofarebná
konfigurácia logotypu

Pre potreby prevedenia či aplikácie logotypu jednou farbou sa používa uvedená konfigurácia logotypu.
Uvedená konfigurácia logotypu je východzia pre všetky druhy a farebné modifikácie logotypu alebo
technológie, pri ktorých sa realizuje jednofarebné prevedenie (hĺbkotlač, sieťotlač, zlaté či iné
prevedenie, novinová tlač, tampoprint).

Prevedenie základnou
definovanou farbou

Znázornenie zlatého
prevedenia

Znázornenie strieborného
prevedenia

Znázornenie bronzového
prevedenia

manuál logotypu

Konfigurácia logotypu
pri použití na tmavom podklade

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu
- geometrická definícia

1,0

0,533

1,0

3,857

0,709

0,615

0,745

19,949
3,986

1,324

9,029

4,866

5,624

5,924
0,736

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu
s ochrannou známkou

0,39

0,509

1,0

0,482

- geometrická definícia umiestnenia

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu
pri použití na tmavom podklade

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu 2

11,494

7,676

- geometrická definícia

1,109
1,0
0,709
1,0

14,64
3,279

7,932

0,745

9,029

5,624
1,178

3,429

4,866

5,924
0,736

1,178

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu 2
s ochrannou známkou

1,0

0,482

- geometrická definícia umiestnenia

0,39 0,509

manuál logotypu

Doplnková konfigurácia logotypu 2
pri použití na tmavom podklade

manuál logotypu

Grafický prvok
- definícia

Hore, tum uterei inti

Hore, tum uterei inti

Iriurem ero eugait wismolut nullan heniam, vel iure consed
mincilisi eugait wis nonsed modipisl ut illandre enit la
facidunt ad minit lore commy nis ecte dolenim dignisi.

Iriurem ero eugait wismolut nullan heniam, vel iure consed
mincilisi eugait wis nonsed modipisl ut illandre enit la facidunt
ad minit lore commy nis ecte dolenim dignisi.

Henit lan et accum nibh eugiam nonsed ming erat, velis nim
illandr erosto od euisl ex essed tinci esenisl utpat autem quis
autpat nonsecte tat, consequ amcore minci blandipsummy
nullaore eu faccum quisi.

Henit lan et accum nibh eugiam nonsed ming erat, velis nim
illandr erosto od euisl ex essed tinci esenisl utpat autem quis
autpat nonsecte tat, consequ amcore minci blandipsummy
nullaore eu faccum quisi.

Quat. Giamconullan hendreet, vero od dit accum volummy
nos ero dolore commy nosto commy nonsed dolessequi
exercil ex eugue tat autpate facinci euguerat eugue tio dit
vercipit wisse ver inis nit utpat eros alit vercilissed modio
od ea faccum incidunt eum amet luptat. Uptat. Ut nostrud
eraesed eu feum vercin hent at lorpero dolore feuisi.

Quat. Giamconullan hendreet, vero od dit accum volummy nos
ero dolore commy nosto commy nonsed dolessequi exercil
ex eugue tat autpate facinci euguerat eugue tio dit vercipit
wisse ver inis nit utpat eros alit vercilissed modio od ea faccum
incidunt eum amet luptat. Uptat. Ut nostrud eraesed eu feum
vercin hent at lorpero dolore feuisi.

Ad duismod olortio nulput ipit pratio etum il er ip ea
commodolor inismol orerosto dolore do con hendigniam
dolorercip estie dit augue exero et, sisis er sed tisim zzrit
wiscilit iril ullumsan ullut ut acidunt nonsent augiam vullut
nim quamet irit, cor senisim iureetum del utpatet nim
nonullamet illutet wismod tio diam, quisl euisl ea ad minibh
erit et ad dolendi onsecte feu feu facilit adiat velent iure
dolortio odignisi.

Ad duismod olortio nulput ipit pratio etum il er ip ea commodolor inismol orerosto dolore do con hendigniam dolorercip estie
dit augue exero et, sisis er sed tisim zzrit wiscilit iril ullumsan
ullut ut acidunt nonsent augiam vullut nim quamet irit, cor
senisim iureetum del utpatet nim nonullamet illutet wismod tio
diam, quisl euisl ea ad minibh erit et ad dolendi onsecte feu feu
facilit adiat velent iure dolortio odignisi.

Grafický prvok sa môže používať len vo vyššie uvedených tvarových riešeniach, povolené je orezanie jeho
tvaru, použitie výrezu, či umiestnenie na spadávku.
Sú však povolené jeho farebné modifikácie, rastrovanie, farebné prechody, priehľadnosti...
Pri použití grafického prvku treba prihliadať k tomu, že jeho použitie je individuálne a podlieha grafickému
riešeniu jeho aplikácie v súčinnosti s logom či logotypom, ako aj grafickému cíteniu.

manuál logotypu
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Ing. Adalbert Mezei
zástupca riaditeľa

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: napant@napant.sk

tel./fax: +421 48 123 456
mob.: + 421 905 234 567
w w w.napant.sk

Manuál
p í s o m no st í

Vizitka

Ing. Adalbert Mezei
zástupca riaditeľa

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: napant@napant.sk

tel./fax: +421 48 123 456
mob.: + 421 905 234 567
w w w.napant.sk

grafický prvok

titul, meno, priezvisko
funkcia

kontakt

Ing. Adalbert Mezei
zástupca riaditeľa

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: napant@napant.sk

tel./fax: +421 48 123 456
mob.: + 421 905 234 567
w w w.napant.sk

čísla
web

Typy a veľkosti písma:
titul, meno, priezvisko: Myriad Pro Semibold, 9,5 pt, 100% Hnedá
funkcia: Myriad Pro Light, 6 pt, 100% Zelená
kontakt: Myriad Pro Light, 7 pt, 100% Čierna
čísla: Myriad Pro Light, 6 pt, 100% Čierna
web: Myriad Pro Regular, 6 pt, 100% Zelená
grafický prvok: 10% Čierna

manuál písomností

Hlavičkový
papier

kontakt 1

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, e-mail: napant@sopsr.sk

kontakt 2

grafický prvok

Typy a veľkosti písma:
kontakt 1: Myriad Pro Bold SemiCondensed, 8 pt, 100% Hnedá
kontakt 1: Myriad Pro SemiCondensed, 8 pt, 100% Hnedá
grafický prvok: 10% Čierna

manuál písomností

Faxový
papier

text 02

FAX
DÁTUM:
PRE:
FIRMA:
MESTO:
FAXOVÉ ČÍSLO:
POČET STRÁN:
SPRÁVA:

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, fax: +421 48 1234 567
e-mail: napant@sopsr.sk
www.napant.sk
I ČO: 1 2 3 4 5 6 7 8 , I Č D P H : S K2 0 2 0 1 2 3 4 5 6
bankové spojenie: TatraBanka
č. účtu: 00000000/0000

text 03
text 04
text 03
text 04

zápis v OR Okresný súd Banská Bystrica vložka 0000/S

text 05

text 01

Typy a veľkosti písma:
text 01: Myriad Pro Semibold, 8 pt, 100% Čierna
text 02: Myriad Pro Black, 11 pt, 100% Biela
text 03: Myriad Pro Bold SemiCondensed, 8 pt, 100% Čierna
text 04: Myriad Pro Regular, 8 pt, 100% Čierna
text 05: Myriad Pro Regular, 7 pt, 100% Čierna

manuál písomností

Všeobecný leták
- titulná strana, príklad

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY
W W W.N A PA N T.S K

manuál písomností

Všeobecný leták
- titulná strana, definícia

pás, 65% doplnková zelená 2

plocha, 100% doplnková zelená

logotyp Napant

plocha, 100% doplnková zelená 2

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY
W W W.N A PA N T.S K

pás, 100% papier

nadpis, Cooper Black,
18 pt, 100% papier
web, Myriad Pro Bold SemiCondensed,
7 pt, 100% doplnková oranžová

priestor pre fotografiu

pás, 100% papier
plocha, 100% doplnková zelená

logotyp Napant

plocha, 100% doplnková zelená 2

grafický prvok,
100% doplnková zelená

manuál písomností

Leták pre oblasť
- titulná strana, príklad

Bystrá
dolina

Bystrá
dolina

manuál písomností

Leták pre oblasť
- titulná strana, definícia

plocha, 100% farba oblasti
plocha, 100% doplnková zelená
logo Napant, 100% doplnková zelená
názov oblasti, Myriad Pro Black
SemiCondensed, 23 pt, 100% papier

Xxxxxx
xxxxxx

názov oblasti 2, Myriad Pro Semibold
SemiCondensed, 8 pt, 100% papier

priestor pre fotografiu

pás, 100% papier
plocha, 100% doplnková zelená

názov oblasti, Myriad Pro Black
SemiCondensed, 40 pt, 100% papier

názov oblasti 2, Myriad Pro Semibold
SemiCondensed, 22 pt, 100% papier

Xxxxxx
xxxxxx

logo Napant,
100% doplnková zelená 2

logotyp Napant

pás, 100% farba oblasti

manuál písomností

Výstavný panel
- príklad

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY
W W W.N A PA N T.S K

Fauna
Národného parku
Nízke Tatry

medveď hnedý

Rôznorodé typy biotopov, členitý reliéf, rozľahlosť a neprístupnosť niektorých častí územia
podmieňujú druhovú pestrosť živočíšstva. Fauna bezstavovcov nebola systematicky skúmaná,
čiastkové výskumy však poukazujú na jej druhovú rozmanitosť s nálezmi druhov, ktoré
doposiaľ neboli na Slovensku evidované, alebo dokonca druhov nových pre vedu (napr.
vysokohorský druh z čeľade bystruškovitých Leistus rousii). Pozornosť návštevníkov upúta veľa
druhov motýľov, ako sú vidlochvosty, modráčiky, ohniváčiky, perlovce, hnedáčiky, či očkáne.
Asi najznámejším motýľom je nádherný jasoň červenooký, ktorý je v súčasnosti kriticky
ohrozený, predovšetkým ničením jeho biotopov a v nemalej miere aj zberateľmi. V miznúcich
zvyškoch prirodzených lesov prežívajú vzácne druhy fuzáčov, krasoňov, kováčikov, bystrušiek
a mnohých ďalších druhov chrobákov, ktoré sú ohrozované predovšetkým nevhodným
hospodárením v lesoch. V porastoch s výskytom zemolezu čierneho sa vyskytuje vzácny
endemit karpatskej horskej fauny, vymierajúci treťohorný relikt fuzáč karpatský. Rozsiahle
jaskynné priestory sú refúgiom vzácnych endemických troglobiontných foriem bezstavovcov,
ktoré majú starobylý treťohorný pôvod.
Vodné toky v Nízkych Tatrách majú charakter horských potokov, kde svoj domov majú pstruh
potočný, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, či čerebľa pestrá, v nižších polohách, kde sa
menia na podhorské rieky sú charakteristické lipeň tymiánový, mihuľa ukrajinská, slíž severný,
hlavátka eurázijská, podustva severná, jalec hlavatý, či hrúz škvrnitý.

svišť vrchovský

Hojne sú zastúpené obojživelníky a plazy typické pre horské oblasti, napr. skokan hnedý,
salamandra škvrnitá, kunka žltobruchá, vretenica severná, slepúch lámavý, medzi typické
horské druhy patrí i jašterica živorodá. Mloky zastupujú najmä dva druhy – karpatský endemit
mlok karpatský i mlok horský. Naopak, zriedkavejšie sú druhy teplejších oblastí ako ropucha
bradavičnatá, jašterica bystrá, len ojedinele a veľmi vzácne sa vyskytujú ropucha zelená, mlok
bodkovaný, či rosnička zelená. Okrem užovky obojkovej bol v Nízkych Tatrách zaznamenaný
aj výskyt vzácnej užovky hladkej.

jasoň červenooký

vydra riečna

vlk dravý

sokol sťahovavý

bocian čierny

tetrov hoľniak

Nízke Tatry sú jedným z jadrových území pre prežitie veľkých mäsožravcov (rys, vlk, medveď)
v Západných Karpatoch. Medveď hnedý tu dosahuje najvyššiu populačnú hustotu na Slovensku
s odhadovanou početnosťou 100 – 150 jedincov. Mačka divá je naopak v predhorí čoraz
zriedkavejšia a o jej výskyte z posledného obdobia je len málo poznatkov. Zo vzácnejších
druhov cicavcov môžeme popri vodných tokoch pravidelne nájsť stopy a pobytové znaky
vydry riečnej, ktorá sa v poslednom čase stáva čoraz častejšie obeťou kolízií na cestných
komunikáciách. Jeden z posledných výskytov norka európskeho zo Slovenska je dokladovaný
práve z územia Nízkych Tatier v oblasti Jasenianskeho potoka z r. 1856. Bobor vodný vyhynul
v tejto oblasti pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia. Rozsiahle jaskynné priestory
poskytujú predovšetkým zimný úkryt 15 druhom netopierov, niektoré z nich môžeme počas
leta objaviť na povalách rôznych budov, hlavne však kostolov. V alpínskom stupni žije cca
110 – 120 jedincov reštituovaného kamzíka vrchovského tatranského a hybridná populácia
svišťa vrchovského o veľkosti cca 450 – 500 jedincov. Veľmi vzácne sa sem zatúla los mokraďový.
Z historických záznamov sa dozvedáme, že v tomto priestore kedysi žili aj napr. zubor hôrny
alebo tur divý. Čas, kedy sa ich kopytá posledný krát zaborili do pôdy v oblasti Nízkych Tatier
môžeme dnes už počítať na stovky rokov.
Z avifauny sú Nízke Tatry ťažiskovým územím pre existenciu takých druhov, ako napr.
tetrov hoľniak, tetrov hlucháň, jariabok hôrny, kuvik vrabčí, bocian čierny, či kuvik kapcavý.
Pozornému návštevníkovi neunikne na oblohe krúžiaci orol skalný, či ďalšie druhy dravých
vtákov. Aj vďaka ochranárskym opatreniam tu po viac ako 30 rokoch opäť hniezdi populácia
sokola sťahovavého. Z veľkého počtu spevavcov za zmienku stojí vzácny hniezdič murárik
červenokrídly, ktorého let je nevšedný a pripomína let motýľa. Relatívne novým obyvateľom
Nízkych Tatier je červenák karmínový, ozývajúci sa melodickým hlasom z alúvií väčších
tokov (Hron, Váh). V doline Svarínka bolo v roku 1994 dokladované, ako prvé na Slovensku,
hniezdenie kolibiarika zeleného. Už len občas na ťahu môžeme pozorovať kulíka vrchovského,
ktorého posledné pravdepodobné hniezdenie v oblasti Kráľovej hole sa datuje do r. 1866, aj keď
jeho hniezdenie aj v súčasnosti nemožno úplne vylúčiť.

rys ostrovid

manuál písomností

Výstavný panel
- definícia

pás, 65% doplnková zelená 2

plocha, 100% čierna

logotyp Napant
pás, 100% papier

plocha, 100% doplnková zelená 2

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY
W W W.N A PA N T.S K

nadpis, Cooper Black,
165 pt, 100% papier
web, Myriad Pro Bold SemiCondensed,
67 pt, 100% doplnková oranžová

priestor pre fotografiu

plocha, 100% doplnková zelená 2,
priestor pre obsah

grafický prvok,
100% doplnková zelená

manuál písomností

230 x 162 mm

Vzory
obálok

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, e-mail: napant@sopsr.sk

kontakt 01
kontakt 02

w w w. n a p a nt. s k

220 x 110 mm

web 01

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, e-mail: napant@sopsr.sk
w w w.napant.sk

kontakt 03
kontakt 04
web 02

kontakt 03

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, e-mail: napant@sopsr.sk

kontakt 04

w w w.napant.sk

161 x 115 mm

web 02

Správa Národného parku Nízke Tatry
Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4130 888, e-mail: napant@sopsr.sk
w w w.napant.sk

kontakt 03
kontakt 04

220 x 110 mm

web 03

Typy a veľkosti písma:
kontakt 01: Myriad Pro Bold SemiCondensed, 8 pt, 100% Hnedá
kontakt 02: Myriad Pro SemiCondensed, 8 pt, 100% Hnedá
kontakt 03: Myriad Pro Bold SemiCondensed, 7 pt, 100% Hnedá
kontakt 04: Myriad Pro SemiCondensed, 7 pt, 100% Hnedá
web 01: Myriad Pro Semibold, 7 pt, 100% Zelená
web 02: Myriad Pro Regular, 6 pt, 100% Zelená
web 03: Myriad Pro Regular, 6 pt, 100% Hnedá

manuál písomností

Vzory
pečiatok

NAPANT, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 12345678, IČ DPH: SK2020123456

PRINTY 4912

NAPANT
Zelená 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 12345678
IČ DPH: SK2020123456

šedá plocha znázorňuje
plochu podušky pečiatky

PRINTY 4912

manuál písomností

w

w
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sk

Pre ze nt a č n é
p red m et y

Reklamné pero
a ceruzka

www.napant.sk

www.napant.sk

www.napant.sk

p r e z e n tač n é p r e d m e t y

Zástavky

www.napant.sk

w w w.na p a nt.s k

www.napant.sk

p r e z e n tač n é p r e d m e t y

Vlajky

w w w. n a p a n t. s k

p r e z e n tač n é p r e d m e t y

Tričká, čiapky,
polokošele

p r e z e n tač n é p r e d m e t y

Označenie osobného
automobilu

w w w.n

apant.

sk

w w w.na pan t.sk

p r e z e n tač n é p r e d m e t y

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚÄÔĎŇ
ľščťžýáíéúäôďň

D o p o r u če n á
t y p o gra f i a

Doporučená
typografia

Základný druh písma

Myriad Pro Regular (Adobe)

variant pre software nepodporujúci Opentype fonty - Nimbus San DEE Regular (URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚÄÔĎŇ ľščťžýáíéúäôďň
Základný druh písma pre zvýraznenie určitých slov a nadpisy

Myriad Pro Black (Adobe)

variant pre software nepodporujúci Opentype fonty - Nimbus San DEE Black (URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚÄÔĎŇ ľščťžýáíéúäôďň
Základný druh písma pre zvýraznenie určitých slov

Myriad Pro Semibold (Adobe)

variant pre software nepodporujúci Opentype fonty - Nimbus San DEE Bold (URW)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚÄÔĎŇ ľščťžýáíéúäôďň
V rámci korporátnej typografie je možné použiť ktorýkoľvek font z rodín Myriad Pro alebo Nimbus San.
Nie je možné ich navzájom kombinovať.

Základný druh písma pre texty vyhotovované
na pc v administratívnych aplikáciách

Arial (štandardná súčasť operačných systémov)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÍÉÚÄÔĎŇ ľščťžýáíéúäôďň

Definícia
f a reb n o st i

Definícia farebnosti
- základná farebnosť značky

Hnedá:
CMYK: 0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE: 483 C
RGB: 120, 20, 0
RAL: 8016
FÓLIA: 080 brown / Oracal

Zelená:
CMYK: 90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE: 355 C
RGB: 0, 170, 80
RAL: 6018
FÓLIA: 062 light green / Oracal

Žltá:
CMYK: 0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE: 116 C
RGB: 255, 215, 0
RAL: 1023
FÓLIA: 020 golden yellow / Oracal

Definícia farebnosti
- doplnkové farby

NÁRODNÝ PARK
NÍZKE TATRY
W W W.N A PA N T.S K

Doplnková zelená:
CMYK: 54%, 0%, 78%, 80%
RGB: 27, 69, 28

Doplnková zelená 2:
CMYK: 46%, 0%, 64%, 63%
RGB: 64, 100, 62

Doplnková oranžová:
CMYK: 0%, 50%, 100%, 0%
RGB: 247, 148, 30

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
90%, 0%, 100%, 0%
PANTONE:
355 C
RAL: 6018
FÓLIA:
062 light green
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 15%, 100%, 0%
PANTONE:
116 C
RAL: 1023
FÓLIA:
020 golden yellow
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

CMYK:
0%, 91%, 100%, 60%
PANTONE:
483 C
RAL: 8016
FÓLIA:
080 brown
Oracal

