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VERNDARSVÆÐI
X = 1/4 af hæð merkis.
Á þessu svæði má ekkert annað 
efni birtast. Þetta er svigrúm til að 
merkið fái að njóta sín sem best. 

MERKIÐ

1. Merki án nafns Grímnes- og 
Grafningshrepps. Notist þar sem 
upplýsingar um sendanda koma skýrt 
fram á annan hátt. 

2. Standandi merki með nafni 
sveitarfélagsins. 

3. Liggjandi merki með nafni 
sveitarfélagsins. Hentar til dæmis vel í 
höfuð heimasíðu. 

4. Nafn sveitafélagsins einangrað. 

1

3 4

2



ÚTGÁFUR 

Mismunandi litaútgáfur merkisins 
með tilliti til bakgrunns. 

TEXTI

Nafn sveitafélagsins í merkinu er 
skrifað með leturgerðinni 
King’s Caslon Regular í hátöfum. 
Það má eingöngu birtast eins og 
dæmin hér til hliðar sýna. 

Mikilvægt er að breyta 
leturgerðinni ekki og ekki má 
skrifa nafn sveitafélagsins í öðru 
letri í tengslum við merkið. 



NOTKUN

Nota skal þær útgáfur sem kynntar eru 
í þessu skjali.

Að staðaldri skal staðsetja merkið í 
neðra hægra horn markaðsefnis, nema 
í þeim tilfellum þar sem það er notað í 
haus á bréfsefni, en þá má setja það í 
efra vinstra horn. 

BOÐ OG BÖNN

Mikilvægt er að þeirri framsetningu 
sem hér er kynnt sé fylgt. Merkið skal 
eingöngu sýna í þeim litum sem 
kynntir eru í þessum staðli. 

Þessar þrjár útgáfur eru 
leyfilegar af merkinu í þeim 
litum sem eru tilgreindir í 
þessu skjali. 

Ekki er leyfilegt að: 

Breyta leturgerð í nafni. 

Breyta lit á merki og/eða texta. 

Teygja merkið svo að hlutföll þess 
breytist eða færa hluta þess til. 

Færa textann á annan stað en tilgreint 
er í þessu skjali. 

Staðsetja merkið ofan á bakgrunni sem 
gerir það illlæsilegt. 

Staðsetja merkið með lituðum bakgrunni 
á hvítan eða annan bakgrunn. 

Grímsnes- og 
grafningshreppur



LITIR

Eingöngu tveir litir eru notaðir í 
merkið. Á dökkum bakgrunni er 
merkið hvítt. 

RGB 0 94 184 
HEX #005EB8
CMYK 99 50 0 0  

RGB 0 94 184 
HEX #005EB8
CMYK 99 50 0 0  

PANTONE 300 C

PANTONE 2 C

RGB 51 47 33
HEX #33F21 
CMYK 39 43 80 91



SKRÁARSNIÐ 
OG NOTKUN

PRENT CMYK

Í pakkanum eru eftirfarandi 
skráarsnið fyrir allar útgáfur 
merkisins í þeim litasamsetningum 
sem leyfðar eru.

Upprunalegt vinnuskjal með merkinu.

Notist ekki nema þegar breyta á merkinu eða vista aðra stærð 
en fylgir með í upprunalega pakkanum. 

.ai

Skalanlegt vektor-skráarsnið sem 
nota á í prentefni. 

.eps Skráarsnið án bakgrunns sem hentar 
vel á heimasíðum og á skjái. 
ATH. verður pixlað ef stækkað um of. 

.png

Skalanlegt vektor-skráarsnið sem 
hægt er að nota á skjá.

.svgHægt að nota í prenfefni en 
mælst er til að .eps sé notað.  

.pdf

PRENT PANTONE

Pantone litir eru notaðir í ákveðnum aðstæðum 
fyrir ákveðið prent. Notið ekki þessi skjöl nema 
þegar það á við. Best er að spyrja prentsmiðju.

SKJÁR RGB



DÆMI UM NOTKUN

Nota skal þær útgáfur sem kynntar eru 
í þessu skjali.

Að staðaldri skal staðsetja merkið í 
neðra hægra horn markaðsefnis, nema 
í þeim tilfellum þar sem það er notað í 
haus á bréfsefni, en þá má setja það í 
efra vinstra horn. 


