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1.1 Logo primær
Logo primær er den som skal brukes mest.

Logo primær skal plasseres i et hjørne. På smale stående formater 
skal logo midtstilles i bunn, eks. flagg, M52-annonser. På skilt gjelder 
egne regler.



1.2 Venstrestilt-logo
Venstrestilt logo brukes der det er hensiktsmessig.

Venstrestilit logo skal plasseres i et hjørne. På smale, stående  
formater skal logo midtstilles i bunn, eks. flagg, M52-annonser.  
På skilt gjelder egne regler.



1.3 Liggende logo
Liggende logo benyttes kun i tilfeller der formater er spesielt  
vanskelig, som smale, liggende formater.

Eksempler på skilt:



1.2 Beskyttelsesområdet
Ingenting skal plasseres innenfor logoens beskyttelsesområde.

Avstand til andre elementer må være minimum høyden med  
senternavn over to linjer.



1.5 Når flere logoer 
plasseres sammen
Når logoen skal plasseres med en annen logo, skal det settes 
skillestrek mellom de to logoene. Oppsettet for OBOS-logoen 
sammen med andre logoer, er vist i illustrasjonen, markert i rødt. 
Avstand fra OBOS-logo til skillestrek er høyden av S-en fra 
OBOS-logoen, det samme på motsatt side av skillestrek.



2. Fonter
Gordita
https://merkevare.obos.no/typografi
Det skal etterstrebes å bruke Gordita i sort eller hvit, men der det er 
hensiktsmessig for kampanjens uttrykk kan de andre fargene benyttes.

Manus 
Kampanje og kontrastfont. Vektene vi bruker er regular.  
Kan benyttes i både versala og minuskler. Kan benyttes i alle farger, 
så lenge kontrastkravet er oppfylt.  
Se kontrastkrav her: https://merkevare.obos.no/farger

Den grønne linjen: https://merkevare.obos.no/typografi



2. Farger
•  OBOS-sentre sine logofarger er sort og hvitt
•  Blå er den viktigste bakgrunnsfargen

Farge på logo velges på grunnlag av bakgrunnsfargen
•  Eks. blå bakgrunn skal ha hvit logo. Gul bakgrunn skal ha sort  
logo. Logoen som både er hvit og sort skal kun benyttes som skilt  
på bygg.

Sort logo, hvit bakgrunn Hvit logo, blå bakgrunn Hvit og sort logo,  
brukes kun på skilt
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3.1 Fargekoder
Fargekoder finner du her:  
https://merkevare.obos.no/farger

RGB (skjerm): 212, 237, 252

Hex: #d4edfc

CMYK (trykk): 20, 0, 0, 0 

RGB (skjerm): 214,8,41

Hex: #d60829

CMYK (trykk): 10,100,95,2 

Denne fargen skal kun brukes til jul og 
morsdag/valentine kampanje. 



4. Bilder
https://merkevare.obos.no/bilder

OBOS sin fotostil er lys, menneskelig og skandinavisk.




