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Logo
Positiv logo. Til bruk på lyse flater når identiteten til Fagskolene på Østlandet skal benyttes.



Logo
Negativ logo. Til bruk på mørke flater når identiteten til Fagskolene på Østlandet skal benyttes.



Logo
Beskyttet område definerer minste tillatte avstand til andre elementer på en flate.



Logo
Proporsjonene på logoen skal ikke forandres.



Logo
Logo Sort / hvit: Kun til bruk når identiteten skal gjengis i én farge enten på trykk, på utskåret vinyl, skilt, 
eller andre flater med spesielle behov. Denne skal ikke brukes på digitale flater eller på trykksaker i flere farger. 
Ta gjerne kontakt med Ernö før denne varianten benyttes om det er tvil.

Sort logo hvit logo



Logo
Positive logoer for de ulike skolene. Det er viktig at korrekt variant av hele logoen brukes for lyse 
flater da valørene av grått i merket er ulike.



Logo
Negative logoer for de ulike skolene. Det er viktig at korrekt variant av hele logoen brukes for mørke 
flater da valørene av grått i merket er ulike.



Logo
Skolelogoer sort: Kun til bruk når identiteten skal gjengis i én farge enten på trykk, på utskåret vinyl, skilt, 
eller andre flater med spesielle behov. Denne skal ikke brukes på digitale flater eller på trykksaker i flere farger. 
Ta gjerne kontakt med Ernö før denne varianten benyttes om det er tvil.



Logo
Skolelogoer hvit: Kun til bruk når identiteten skal gjengis i én farge enten på trykk, på utskåret vinyl, skilt, 
eller andre flater med spesielle behov. Denne skal ikke brukes på digitale flater eller på trykksaker i flere farger. 
Ta gjerne kontakt med Ernö før denne varianten benyttes om det er tvil.



Grafikk
Det grafiske mønsteret brukes på større flater som ønskes preget med fagskolens identitet. Mønsteret kan 
endres til å vise flere eller færre søyler, og rekkefølgen kan også endres. Det bør unngås at sirklene i enden 
overlapper. Mønsteret er semitransparent, og kan brukes mot ensfarget bakgrunn eller over et fotografi.



Grafikk



Farger
Hver farge i paletten tilhører en spesifikk skole og må ikke brukes på tvers av disse. 
Hvitt, grått og hovedfargen til fagskolene kan benyttes sammen med hver skoles farge.

CMYK 75:66:55:52
RGB 46:51:58

Fagskolene
Hovedfarge

CMYK 10:35:100:0
RGB 229:169:0

Vestfold

CMYK 0:91:78:0
RGB 224:61:61

Tinius Olsen

CMYK 10:35:100:0
RGB 229:169:0

Telemark

CMYK 65:12:19:0
RGB 75:175:198

Oslo Akershus

CMYK 74:11:58:0
RGB 53:168:135

Østfold

CMYK 0:62:100:0
RGB 240:126:0 

Innlandet

CMYK 34:26:25:0
RGB 171:173:176

CMYK 20:15:15:0
RGB 204:204:204



Farger
Graderinger

CMYK 32:65:100:25
RGB 149:87:24

CMYK 0:62:100:0
RGB 240:126:0 

CMYK 0:28:46:0
RGB 250:196:145

CMYK 80:38:62:20
RGB 53:110:96

CMYK 74:11:58:0
RGB 53:168:135

CMYK 39:0:28:0
RGB 169:214:198

CMYK 78:44:40:11
RGB 63:113:130

CMYK 65:12:19:0
RGB 75:175:198

CMYK 33:0:9:0
RGB 179:222:234

CMYK 32:84:69:30
RGB 141:54:55

CMYK 0:91:78:0
RGB 224:61:61

CMYK 0:45:26:0
RGB 244:165:165

CMYK 40:49:100:20
RGB 146:113:28

CMYK 10:35:100:0
RGB 229:169:0

CMYK 0:16:50:0
RGB 255:219:147



Typografi
Snittet brukt i identiteten er Europa av Fabian Leuenberger / Europatype, og er et snitt som finnes 
i Adobe TypeKit. ( https://fonts.adobe.com/fonts/europa ) og må lisensieres der for bruk. Har man ikke Europa 
tilgjengelig så skal standardfonten Arial benyttes. Dette da for bruk i f.eks Word eller tilsvarende.




