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Varje dag fyller vi varumärket Carlsson & Åqvist 

med professionalitet och arbete i mästarklass. 

I den visuella kommunikationen med vår omvärld 

är det varumärket och den grafiska profilen som 

skapar vår identitet. 

Det är viktigt att vi behandlar varumärket väl och 

enligt reglerna i denna varumärkes- och profil-

guide. Och att vi är konsekventa i utformningen 

av allt material. 

Det bidrar till att omvärlden uppfattar oss som 

seriösa, kunniga och engagerade.
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Varumärket består av namnet Carlsson & Åqvist i vårt speciella typ-
snitt i kombination med en symboldel i form av ett antal linjer under 
texten som kan föra tanken till linjerna på ett gammalt checkblock 
eller kontrakt. Detta är en enhet som aldrig får förändras till utse-
ende eller proportioner utanför de regler och specialvarianter som 
presenteras i denna profilguide.

Varumärket finns i ett antal färgutföranden och i olika digitala 
format för olika användningsområden. 

Varumärket

Känner du minsta tveksamhet kring hur Carlsson & Åqvists varumärke ska hanteras, är du 
välkommen att kontakta varumärkesansvarig. Kontaktuppgifter finns på sidan 15.
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Korrekt och konsekvent hantering är grunden för att vårda varumärket. 
Här följer instruktioner för beskärningar, frizoner runt varumärket 
och hantering av digitala original i olika program. 

Hantering av varumärket

Varumärket får för övrigt aldrig återges beskuret eller förvrängt.

Grundvariant med linjer. Bredden på linjerna under 
textdelen kan variera och hanteras utfallande där 
det fungerar bra till exempel på ett brevpapper.  

Grundvariant med korta linjer. Linjernas bredd 
när de ej är utfallande ska alltid ha detta förhål-
lande till textdelen.  
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Så här används de digitala originalen
De olika varianterna av det digitala varumärket lämpar sig olika väl 
för olika program. Här följer anvisningar för bästa slutresultat, både 
vad gäller programmen i Microsoft Office-paketet och vid tryckning.

MICROSOFT OFFICE-PAKETET 

Program Variant Filformat

Word RGB png 

Power Point RGB png 

Excel  RGB png

FÖR TRYCK 

Program Variant Filformat

InDesign, Illustrator eller  
andra proffessionella  
program för framställning  
av trycksaker etc. CMYK, PMS, Vitgrå, Svart, Vit EPS 

FÖR INTERNET

Eftersom grafik på webbsidor anpassas storleksmässigt vid varje 
unikt tillfälle, bör man utgå från en EPS-variant som via Photoshop 
sparas som en jpg-, png- svg- eller GIF-fil.

F = H x 0,3

Är du osäker på valet av filformat? Kontakta varumärkesansvarig (se sidan 15). 

H

F = Frizon        H = Linjernas höjd i varumärket

Frizon
Runt varumärket ska det alltid finnas en frizon. Text, illustration, 
vinjett, andra symboler, ord, devis eller annat grafiskt element får 
inte gå in i, kombineras med eller placeras för nära varumärket. 
Även kompletterande budskap som naturligt hör ihop med varumär-
ket, till exempel webbadressen, ska placeras utanför frizonen. Syftet 
är att säkerställa att varumärket alltid, i alla sammanhang, får en 
tydlig exponering. 

Här nedan beskrivs frizonen som alltid ska vara proportionerlig i 
förhållande till varumärkets storlek.

Höjden på linjerna x 0,3 ger ett tal för frizon.

Hantering av varumärket
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Specialvarianter av varumärket

Varumärket får för övrigt aldrig återges beskuret eller förvrängt.

Specialvariant med linjer. Bredden på linjerna 
under textdelen kan variera och hanteras utfallande 
där det fungerar bra till exempel där höjden är  
begränsad men bredden kan utnyttjas.  

Specialvariant med korta linjer. Linjernas bredd 
när de ej är utfallande ska alltid ha detta förhål-
lande till textdelen.  

Specialvariant utan linjer. Denna variant , svart 
eller vit, används där det ej fungerar med linjer, 
exempelvis på matchtröjor, där avståndsläsningen 
är viktig. 

Den finns också med vit text och grå linjer som  
exempelvis kan användas mot mörk botten i ett 
programblad där inte kravet på avståndsläsning 
finns.

Specialvarianter för till exempel arenareklam, jumbotroner, bande-
roller, tryck på matchtröjor m.m. 

Här används de specialvarianter av varumärket som passar för 
ändamålet. Textdelen är fetare och undertexten har en annan typo-
grafi samt fetare gula linjer. Detta för att få en bättre tydlighet vid 
avståndsläsning.

Instruktioner för beskärningar, frizoner runt varumärket och hante-
ring av digitala original är samma här som vid originalutförandet av 
varumärket. 
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Denna specialvariant med vit text och grå linjer kan 
exempelvis användas mot mörk botten i ett program-
blad där inte kravet på avståndsläsning finns

Denna specialvariant i helvitt utförande  
används där det ej fungerar med linjer  
exempelvis på svarta matchtröjor där  
avståndsläsningen är viktig. 

Varumärket mot mörk bakgrund
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Ett märke inför  Carlsson & Åqvists 130års-jubileum har tagits fram 
för att förstärka kommunikationen. Här visas de varianter som finns 
och instruktioner för hantering av märket och frizoner runt märket. 
I övrigt gäller den övergripande profilmanualen även hantering av 
jubileumsmärket.

Jubileumsmärke

Grundvariant med prickar enligt  
Örebros nya platsvarumärke. 

Grundvariant av jubileumsmärket 
tillsammans med grundvarianten av 
Carlsson & Åqvists varumärke. Jubi-
leumsmärket är roterat 8° och placeras 
utmed linjerna på detta sätt.

Grundvariant. 
F = H x 0,17

H

F = Frizon      H = Märkets höjd

Frizon. Även jubileumsmärket har en frizon. Text, illustration, vin-
jett, andra symboler, ord, devis eller annat grafiskt element får inte 
gå in i, kombineras med eller placeras för nära märket.

Här nedan beskrivs frizonen som alltid ska vara proportionerlig i 
förhållande till varumärkets storlek.

Höjden på märket x 0,17 ger ett tal för frizon.
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Färgguide

Carlsson & Åqvists gula färg

Färger vid tryck. Varumärkets grundfärg är svart och gul. Den gula 
färgen används i första hand till de bakomliggande linjerna men kan 
också användas som dekorfärg på exempelvis flaggor, presentartik-
lar, väggdekor och vissa trycksaker. Den grå är ett komplement till 
den gula och kan till exempel användas som väggdekor och på rubri-
ker i en trycksak.

Carlsson & Åqvists grå färg 

Färger vid tryck
Vid användning av dekorfärgerna gäller följande: Vid tryck på till exem-
pel flaggor, presentartiklar och vissa trycksaker bör PMS-färger användas. 

I övriga fall används fyrfärgstryck (CMYK) eller färgutskrift.

Färger vid skärmvisning
Vid visning på skärm, till exempel på en webbplats eller i en Power Point-
presentation, anges färgerna enligt RGB-systemet.

Vägg- och lackfärger
Vid lackering eller väggmålning används NCS-färger.

CMYK-FÄRGER, FÖR FYRFÄRGSTRYCK

Svart C 0 % M 0 % Y 0 % K 100 %

Gul C 0 % M 23 % Y 76 % K  0  %

Grå C 0 % M 0 % Y 0 % K  50  %

PMS-FÄRGER, FÖR DEKORTRYCK

Svart 100 % svart

Gul  PMS 142 

Grå 50 % svart

 
RGB-FÄRGER, FÖR SKÄRMVISNING

Svart R 0 % G 0 % B 0 % 

Vit R 255 %  G 255 %  B 255 %

Gul R 245 % G 189 % B 71 %

Grå R 156 % G 155 % B 155 %

NCS-FÄRGER, FÖR BLANDNING AV T.EX. VÄGG- OCH LACKFÄRGER

Gul S 1060-Y20R

Grå  S 5000-N



abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 MYRIAD PRO SEMIBOLD
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 SABON ROMAN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 MYRIAD PRO REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 MYRIAD PRO BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 MYRIAD PRO BLACK

ARIAL REGULAR

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 TIMES ROMAN

Valet av typsnitt och en konsekvent hantering av typografin är lika 
viktiga för varumärkesvården som hanteringen av själva varumär-
ket. Carlsson & Åqvists typografi ska hanteras med kvalitet och yrkes-
kunskap. 

Brödtext. Till brödtext (löpande text) används Sabon Roman. Typ-
snittet har tydliga bokstavsformer som bidrar till god läsbarhet. Där-
för lämpar det sig väl för stora textmängder.

Rubriker. Till rubriker använder vi i första hand Myriad Pro Semi-
bold (Myriad Pro Regular kan användas där man vill få ett lättare 
intryck och Myriad Pro Bold där man vill att rubriken ska framträda 
mer). Vid behov av mycket kraftfulla rubriker, till exempel vid are-
nareklam, kan Myriad Pro Black användas. 

Underrubriker och ingresstexter. Till underrubriker och ingresstexter 
används Myriad Pro Semibold. 

Bildtexter, tabeller m.m. Till bildtexter används Myriad Pro regular. 
Myriad Pro Bold kan användas i t.ex. ett tabellhuvud.

Alternativa typsnitt. När det inte finns tillgång till Carlsson & Åqvists 
ordinarie typsnitt ska följande alternativ användas: Till brödtext an-
vänds Times Roman, ett typsnitt som fungerar i de flesta fall. Till 
rubriker, underrubriker och ingresstexter används Arial Bold och till 
bildtexter Arial Regular.

Webbproduktion och Power Point. Vid webbproduktion används Arial 
Regular till rubriker, brödtext och bildtexter. Till underrubriker och 
ingresser används Arial Bold.

Typografi
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Här följer några
exempel på  

applikationer
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Flaggor, skyltar

Flagga (på den här flaggan används specialvariant med linjer).  

Rund skylt (på den här 
skylten används special-
variant med linjer).  

Arenaskylt med webbadress (på den här skylten 
används specialvariant med linjer).  

www.aqv.se
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Brevpapper (här används 
grundvariant med linjer).  

Kuvert (här används grundvariant med korta linjer).

Visitkort (här används  
grundvariant med linjer).

C & Å Förvaltnings AB.  Adress: Nygatan 16 A, 702 11 Örebro.  Telefon: 019-16 70 70.  Telefax: 019-16 70 79.  E-post: fastigheter@aqv.se

Webbadress: www.aqv.se  Organisationsnummer: 556011-5379.  VATnr: SE556011537901.  Bankgiro: 5302-6761

AB Carlsson & Åqvist. Nygatan 16 A, 702 11 Örebro

AB Carlsson & Åqvist 
C & Å Förvaltnings AB

Adress: Nygatan 16 A, 702 11 Örebro

Växel: 019-16 70 70

Direkt: 019-16 70 71

Mobil: 070-630 74 11

Telefax: 019-16 70 79

E-post: bjorn.aqvist@aqv.se

Björn R:son Åqvist
VD

Kontorstrycksaker
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Trycksaker

1

VICTORIAHUSET

Nära hem – i hjärtat av Örebro 

4 5

Cityboende i Victoriahuset har många 
kvaliteter som man kanske inte hittar 
någon annanstans. Det bästa av allt 
är att du själv väljer om du vill känna 
stadspulsen. När du stänger dörren 
till din lägenhet eller går ut på inner-
gårdens rofyllda terrass sänker sig 
lugnet och stillheten. 

1950-talet. Byggnaderna hade vi kvar 
fram till i slutet av 1980-talet.

CITYBOENDE MED 
NÄRA TILL ALLT 

Victoriahuset ligger mitt i centrum av 
Örebro. Här är det nära till allt som 
city har att erbjuda i form av service, 
upplevelser och livskvalitet. Kultur, 
nöjen och shopping fi nns direkt utan-
för dörren. I kvarteret fi nns åtskilliga 
restauranger och kaféer. Flera trevliga 
uteserveringar kantar Kungsgatan. 

På gångavstånd spelas det all-
svensk fotboll, volleyboll och hand-
boll på elitnivå och bandy och is-
hockey av hög klass. Centrala Örebro 
har också gott om promenadstråk. I 

HIT TA HEM MED KVALITET 
OCH DEN BÄSTA SERVICEN

I Victoriahuset med innergårdens 
gårdshus hittar den hem som har 
höga krav på kvalitet, service och be-
kvämlighet. Men också den som söker 
trygghet, lugn och ro mitt i stadens 
puls. I de 90 nybyggda lägenheterna 
har vi satsat på att skapa en tyst in-
omhusmiljö. Husen är byggda med 
tjocka betongväggar och varje lägen-
het har treglasfönster. Också platsen 
– en av de sista lediga centrala tom-
terna i Örebros innerstad – talar för 
en relativt lugn miljö. I den här delen 
av city tillåts biltrafi k men det är inget 
genomfartsstråk. Och planer fi nns på 
att utveckla Kungsgatan till en så kall-
lad lågfartsgata där gångtrafi kanter, 
cyklister och växtlighet får ta för sig. 

MODERNT BOENDE PÅ 
HISTORISK MARK

Det fi nns en historia bakom namnet på 
Victoriahuset. I kvarteret Repslagaren 
låg tidigare skofabriken Victoria som 
var känd för att tillverka snygga och 
högklassiga damskor. Fabriken var i 
Carlsson & Åqvists ägo från tiden 
kring 1920 fram till avvecklingen på 

Lugn och ro mitt i stadens puls

Vårt behov av boende växlar med 
livets olika skeenden. Hus på landet, 
stadsvilla eller bostadsrätt är boende-
former som alla har sin tid beroende 
på familjesituation, yrkesliv och in-
tressen.

I kvarteret Repslagaren på Kungs-
gatan i Örebros absoluta centrum 
erbjuder Carlsson & Åqvist hyreslä-

genheter för den som vill ha frihet, 
service och trygghet i sitt boende. An-
tagligen befi nner du dig i ett läge av 
livet när du prioriterar att till exem-
pel kunna resa eller spontant ta del 
av en stads rika utbud av konst, tea-
ter och restauranger framför att låsa 
en stor del av dina tillgångar i ett 
egenägt boende. 

DEN LILLA FASTIGHETS-
ÄGAREN SOM LYSSNAR PÅ 

SINA HYRESGÄSTER
Carlsson & Åqvist är den lilla fastig-
hetsägaren som lägger stor kraft på 
att få hyresgästerna att trivas. God 
service, hög tillgänglighet, välskötta 
lägenheter och fastigheter är några av 
våra ledord. Vi lyssnar på våra hyres-
gäster och vill ge snabba besked om 
vad som gäller. Att hålla rent och 
snyggt är också en självklarhet.

STORTORGET

SLOTTET

Konsthall

Gamla 
Teatern

St. Nikolai
KyrkaKonse

rth
use

t

VICTORIA

Våghustorget

Ku
ng

sg
at

an

Kö
pm

an
ga

ta
n

D
ro

tt
ni

ng
ga

ta
n

Nygatan

Tr
äd

gå
rd

sg
at

an

St
or

ga
ta

n

prisade Stadsparken fi nns naturupple-
velsen på nära håll och tar du vägarna 
förbi Örebro slott kan du känna his-
toriens vingslag.

Ska du ut och resa kan du börja 
den bara en kort promenad bort. Vid 
Resecentrum fi nns tåg- och busslin-
jer för vidare färd i Sverige eller ut 
i världen.

HÖGUPPLÖST BILD SAKNAS

8

Nygatan 16 A, 702 11 Örebro

Telefon: 019-16 70 70

Telefax: 019-16 70 79

E-postadress: fastigheter@aqv.se

Webbadress: www.aqv.seBaksida (på den här baksidan används 

grundvariant med korta linjer).

Framsida Uppslag
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Annonser

Prisexempel, attraktiva hyreslägenheter  
med enastående läge:

1 rum och kök,   33 kvm    4 821 kr/mån (Samtliga uthyrda)
2 rum och kök,   43 kvm     5 873 kr/mån (Samtliga uthyrda)
2 rum och kök,   66 kvm    8 084 kr/mån
3 rum och kök,   75 kvm    9 063 kr/mån
4 rum och kök, 100 kvm  11 037 kr/mån

För mer information och intresseanmälan, besök vår  
hemsida www.aqv.se eller kontakta Anna Åqvist eller  

Björn Åqvist, telefon 019 –16 70 70 eller 070–287 97 35. 

– vackra hyreslägenheter i hjärtat av Örebro city –

Söker du frihet och trygghet i ditt boende? Ald-
rig har läget varit bättre. På Kungsgatan – i hjärtat 
av Örebro city – bygger vi Victoriahuset med 90 
vackra och trivsamma hyreslägenheter. Här hittar 
den hem som har höga krav på kvalitet, service 
och bekvämlighet. Inflyttning i omgångar med 
start i november 2009.

Victoriahuset

Premiär för Systembolagets 

                nya butik i Victoriahuset

I dag slår Systembolaget upp portarna till sin nya butik i  

Victoriahuset på Kungsgatan 11–15, mitt i centrala Örebro. 

Vi är mycket glada över att kunna hälsa vår första hyresgäst  

välkommen och hoppas att både personal och kunder ska 

trivas hos oss!

I februari 2010 är hela Victoriahuset klart för inflyttning.  

Här erbjuder vi butikslokaler, 90 bekväma lägenheter och ett 

90-tal garageplatser med Örebros bästa läge. 

Är du också intresserad? Allmän ditt intresse på www.aqv.se

Annonsexempel (i de här annonserna 
används grundvariant med linjer).
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Kontaktinformation

VARUMÄRKESANSVARIG

Liljedal Communication AB

Telefon, växel: 019-17 53 10 

E-post: info@liljedals.com

www.liljedals.com 

Kontaktperson: Per-Ivar Fröjd

KONTAKT CARLSSON & ÅQVIST

AB Carlsson & Åqvist

Telefon, växel: 019-16 70 70

E-post: fastigheter@aqv.se

www.aqv.se

Kontaktperson: Björn Åqvist


