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Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder kan ha stor 

effekt för att spara energi. Företaget är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, 

tjänster och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Ömangruppen verkar 

inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt och 

ägarlett bolag med 150 medarbetare fördelat på ett 20-tal orter i södra Sverige.

FÖRETAGSPRESENTATION



4

Logotypen är en viktig del av Ömangruppens identitet. För att bibehålla och 
ytterligare stärka vårt varumärke är det viktigt att använda logotypen på ett 
enhetligt sätt. Logotypen ska i första hand användas i färg i vit bakgrund.  
Färgerna blå och röd symboliserar värme och kyla. Logotypen kan också användas 
negativ	(vit)	på	färgad	bakgrund	eller	ovanpå	en	bild.	Det	alltid	ska	finnas	en	frizon	
runt logotypen som motsvarar höjden på det röda blocket i logon. 

Ömangruppens verksamhet genomsyras av ett starkt miljöengagemang. Vi 
tar ansvar för framtiden och klimatet genom att arbeta med hållbara och 
energieffektiva lösningar. Logotypen med tagline ”Energi • MIljö • Inneklimat” 
används för att tydliggöra våra teknikområden och lyfta fram oss som ett 
miljöföretag.	Logotype	med	tagline	används	där	det	finns	utrymme,	för	att	skapa	
igenkänning och för att förtydliga vad det är vi arbetar med.

LOGOTYP
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LOGOTYP

Det	ska	alltid	finnas	en	 
frizon/marginal	runt	 
logotypen som motsvarar  
höjden på det röda blocket 
i logon. Vid användande av 
logo	med	undertext	flyttas	
frizonen	ner	till	under	
tagline.

NEGATIV LOGO

Det	ska	alltid	finnas	en	 
frizon/marginal	runt	 
logotypen som motsvarar  
höjden på det röda blocket 
i logon. Vid användande av 
logo	med	undertext	flyttas	
frizonen	ner	till	under	
tagline.
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Marginalerna runt logo i vit balk mäts  
i proportion med Ö:et i logon. 

När logon placeras i vit balk placeras den med en marginal runt logotypen som 
motsvarar storleken på Ö:et.

PLACERING LOGOTYP

18% 
sparad energi i skåne*

Långa stränder, mörkblå hav och solgula rapsfält.. Visst är 
det något speciellt med det skånska landskapet? Det vill vi 
på Ömangruppen värna om. Vi tar ett aktivt ansvar genom 
att leverera energieffektiva anläggningar som är extra snälla 
mot miljön. Allt för att skapa ett bättre klimat för både dig, 
Skåne – och kommande generationer.

Läs mer om vårt arbete med energi 
och miljö på omangruppen.com

Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar byggnaders 
inomhusklimat. Företaget drivs av ett starkt miljöengagemang och vi vet att små åtgärder kan ha stor effekt 
för att spara energi. Verksamheten har 60 medarbetare och omsätter cirka 100 miljoner. Ömangruppen verkar 
i hela södra Sverige med kontor i Borås, Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Gislaved, Nässjö, Ljungby, Lund 
och Älmhult. omangruppen.com

* Siffran avser minskad energiförbrukning på de anläggningar 
i Skåne där vi utfört energioptimering under 2016.

är du vår  
nästa stjärna?
Vi söker nu framtidens medarbetare som vill jobba med  

energi, teknik och miljö. Du kan utgå från flera orter i Småland  
och Västergötland. Tillsammans hittar vi en lösning som funkar  

för dig så att du får de bästa möjligheterna att utvecklas.

#passionförmiljö

LÄS MER OCH SKICKA DIN ANSÖKAN PÅ OMANGRUPPEN.COM
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CMYK	100/72/0/6 
RGB	0/73/150
#004996

CMYK	65/0/65/0
RGB	93/183/122
#5DB77A

CMYK	0/91/87/0
RBG	230/48/39
#E63027

De	två	primära	profilfärgerna	är	blått	och	rött.	Som	komplement	har	två	ljusa	
kulörer adderats till färgskalan – en ljusblågrå och en grön kulör som passar bra 
ihop med den blå respektive röda. Den gröna färgen används sparsamt, främst för 
att	kommunicera	vår	miljöprofil	och	lyfta	fram	rubriker	och	ikoner	som	handlar	om	
vårt energi- och miljöarbete.

FÄRGER

CMYK	25/10/10/0
RGB	201/216/225
#C9D8E1

Pantone 
5455 C

Pantone	280	C Pantone 
3405 C
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Work Sans Thin

The quick brown fox jumps
Work Sans Extra Light

The quick brown fox jumps
Work Sans Light

The quick brown fox jumps
Work Sans Regular

The quick brown fox jumps
Work Sans Semibold

The quick brown fox jumps
Work Sans Bold

The quick brown fox jumps

Rubrik Work Sans Light

Rubrik Work Sans Medium

123456789
123456789

Calibri Light

The quick brown fox jumps
Calibri Regular

The quick brown fox jumps
Calibri Bold

The quick brown fox jumps
Calibri Italic

The quick brown fox jumps
Calibri Bold Italic

The quick brown fox jumps
  

HUVUDTYPSNITT

KARAKTÄRTYPSNITT

PC-TYPSNITT

Catalina Anacapa Sans

The quick brown fox jumps

Work	Sans	är	vårt	standardtypsnitt	som	vi	använder	i	all	marknadsföring.	Typsnittet	finns	i	en	mängd	olika	
skärningar, vilket gör det väldigt användbart. Work Sans kan användas både i rubriker, ingresser och brödtext. 
Som karaktärstypsnitt används Catalina Anacapa Sans. Detta typsnitt används sparsamt och för att förstärka 
vår	miljöprofil,	aldrig	i	långa	texter.	Typsnittet	Calibri	är	typsnittet	som	används	om	inte	Work	Sans	är	
installerat eller om det är svårt med Work Sans för en slutanvändare. Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt standard-

typsnitt som vi använder i all kommunikation. Typsnittet 
finns	i	en	mängd	olika	skärningar.	Kan	användas	både	i	
rubrik och i brödtext.

Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt standard-
typsnitt som vi använder i all kommunikation. 

TYPOGRAFI

Rubrik.	Work	Sans	Light.	pkt	18

Rubrik.	Work	Sans	Medium.	pkt	18

Rubrik. Catalina Anacapa Sans. pkt 25.

Rubrik. Calibri Light. pkt 20.

Brödtext. Work Sans Regular. pkt 7,5. 
Radavstånd 11.

Brödtext. Work Sans Regular. pkt 7,5. 
Radavstånd 11.

Brödtext.	Calibri	Light.	pkt	8,5.	 
Radavstånd 11.

Numrerisk Work Sans Light.

Numrerisk Calibri Bold.

Numrerisk Catalina Anacapa Sans.

Rubrik catalina anacapa sans

Rubrik Calibri Light

123456789

Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt standard-
typsnitt som vi använder i all kommunikation. Typsnittet 
finns	i	en	mängd	olika	skärningar.	Kan	användas	både	i	
rubrik och i brödtext.

Brödtext Calibri Light 8,5 pkt. är vårt andrahands-typsnitt som vi 
använder där inte work sans finns att tillgå. 
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Vi använder bilder på våra medarbetare och där eftersträvar vi en naturlig känsla 
och autentiska situationer. Inga uppställda eller stylade bilder. Generellt undviker 
vi bilder med starka färger och försöker hellre hitta lugna miljöer med få och 
dämpade	färger.	På	så	sätt	kommer	våra	egna	profilfärger	fram	på	ett	bättre	sätt.

För generella bilder där vi inte vill visa personer använder vi istället vackra 
naturvyer för att förstärka miljöbudskapet. 

BILDSPRÅK
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I vår kommunikation använder vi element och symboler för att förtydliga vissa  
teman/ämnen/kategorier	hos	oss.	Här	främst	för	att	visa	vilka	symboler	vi	har.	 
Ska användas sparsamt och gärna i samråd med marknadskommunikatör.

AUTOMATION

MILJÖSYMBOLER

ENERGI KYLA VÄRME VENTILATION

SYMBOLER
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GRAFISKT ELEMENT

En dekorativ pratbubbla som kan användas för att skapa en levande layout och 
för att lyfta fram budskap på ett enhetligt sätt. Kan användas både i layout som 
en puff för korta budskap och stå för sig själv för att lyfta fram en längre text.

HÄR KAN DU PUFFA  
FÖR NÅGot Viktigt!
Brödtext Work Sans Regluar är vårt 

standardtypsnitt som vi  
använder i all kommunikation. 
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I vår kommunikation kan vi använda element och symboler för att puffa för 
exempelvis statistik, datum eller annan fakta.

GRAFISKT ELEMENT

Rubrik Work Sans Light
Brödtext Work Sans Regluar 7 pkt. är vårt standardtypsnitt  

som	vi	använder	i	all	kommunikation.	Typsnittet	finns	i	en	mängd	 
olika skärningar, vilket gör det väldigt användbart. Work Sans  

kan användas både i rubriker.

Rubrik Work Sans Light
Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är vårt 
standardtypsnitt som vi använder i all kommunikation. 
Typsnittet	finns	i	en	mängd	olika	skärningar.	Kan	
användas både i rubrik och i brödtext.

Rubrik Work  
Sans SemiBold
Brödtext Work Sans Regluar 7,5 pkt. är 
vårt standardtypsnitt som vi använder i all 
kommunikation.	Typsnittet	finns	i	en	mängd	
olika skärningar. Kan användas både i rubrik 
och i brödtext.
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Eftersom	det	inte	finns	någon	standard	för	spaltbredd	och	radavstånd	i	
dagspressen ska nedanstående exempel ses som en riktlinje för hur annonser 
skall	se	ut.	Signifikativt	är	den	nedre	vita	balken	där	logo	och	eventuell	text	om	
Ömangruppen läggs.

ANNONSER

18% 
sparad energi i skåne*

Långa stränder, mörkblå hav och solgula rapsfält.. Visst är 
det något speciellt med det skånska landskapet? Det vill vi 
på Ömangruppen värna om. Vi tar ett aktivt ansvar genom 
att leverera energieffektiva anläggningar som är extra snälla 
mot miljön. Allt för att skapa ett bättre klimat för både dig, 
Skåne – och kommande generationer.

Läs mer om vårt arbete med energi 
och miljö på omangruppen.com

Ömangruppen är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster och koncept som förbättrar 
byggnaders inomhusklimat. Företaget drivs av ett starkt miljöengagemang och vi vet att små 
åtgärder kan ha stor effekt för att spara energi. Verksamheten har 60 medarbetare och omsätter 
cirka 100 miljoner. Ömangruppen verkar i hela södra Sverige med kontor i Borås, Jönköping, Växjö, 
Kalmar, Karlskrona, Gislaved, Nässjö, Ljungby, Lund och Älmhult. omangruppen.com

* Siffran avser minskad energiförbrukning på de anläggningar 
i Skåne där vi utfört energioptimering under 2016.

är du vår  
nästa stjärna?
Vi söker nu framtidens medarbetare som vill jobba med  

energi, teknik och miljö. Du kan utgå från flera orter i Småland  
och Västergötland. Tillsammans hittar vi en lösning som funkar  

för dig så att du får de bästa möjligheterna att utvecklas.

#passionförmiljö

LÄS MER OCH SKICKA DIN ANSÖKAN PÅ OMANGRUPPEN.COM
passion för miljö

Ömangruppen drivs av ett starkt miljöengagemang och vet att små åtgärder har stor 
effekt för att spara energi. Vi är en komplett leverantör av kvalitativa lösningar, tjänster 
och koncept som förbättrar byggnaders inomhusklimat. Vi har 70 medarbetare, 
omsätter cirka 120 miljoner och har kontor på ett tiotal orter i södra Sverige. 
omangruppen.com

Vi söker fler talanger
Just nu letar vi efter ny personal som kan stärka upp vårt 
team av duktiga medarbetare. För tillfället söker vi bland 
annat projektledare, konsulter och tekniker. Läs mer om 
tjänsterna på omangruppen.com/karriar.

Välkommen att växa och utvecklas med oss!



14

Eftersom det kan skilja sig vad gäller pixelmått i digitala medier ska nedanstående 
exempel ses som en riktlinje för hur banners skall se ut. Önskvärt är att jobba 
med animation, särskilt i långsmala format. Logotypen ska alltid presenteras på vit 
botten.	Kan	förslagsvis	finnas	på	”bild	2”	i	en	animation.

BANNERS

Rubrik Work Sans Light

Rubrik Work Sans Light

Brödtext Work Sans Regluar är vårt standardtypsnitt som vi använder i all kom-
munikation.	Typsnittet	finns	i	en	mängd	olika	skärningar,	vilket	gör	det	väldigt	
användbart. Work Sans kan användas både i rubriker.

Brödtext Work Sans Regluar 7 pkt. är vårt standardtypsnitt som vi använder i all kommunikation. 
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”Ömangruppen”, versaler.  
Work Sans Regular. Pkt: 7,5.

Adress, gemener. Work Sans Regular.  
Pkt: 7,5. All text centrerad.

Marginal till övre kant 15 mm.

Logo 33 mm. Centrerad.

BREVPAPPER A4

Brevpapper	finns	i	variant	med	adress	och	variant	utan	adress.	På	brev,	offerter,	
avtal och liknande ska logotypen placeras, centrerad i brevhuvudet. Bolaget ska 

inte visas i brevhuvudet utan placeras i stället i sidfoten. Observera att sidfoten 
inte är förtryckt på brevpappret utan ska skrivas enligt exemplet nedan.

Linje 0,25, 10 mm fr kanterna.  
7,5 mm mellan linje och text

ÖMANGRUPPEN SVENSKA AB

Huvudkontor: Smedjegatan 39, 352 46 Växjö  Växel: +46 470-70 27 00  E-post: Info@omangruppen.com  

omangruppen.com
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KORRESPONDENSKORT A6

På korrespondenskort placeras logotypen centrerad 
i huvudet. Bolag samt dess adressuppgifter placeras 
centrerat i foten. Format på korrespondenskort är A6 
dvs.	148,5	x	105	mm.	Kortet	trycks	på	240	grams	papper.

Versaler.  
Work Sans Regular. 
Pkt: 7,5.

Adress, gemener.  
Work Sans Regular.  
Pkt: 7,5.

Linje 0,25, 5 mm fr kanterna.  
5 mm mellan linje och text

Marginal till  
övre kant 10 mm.

Logo 30 mm.  
Centrerad.

ÖMANGRUPPEN SVENSKA AB
Smedjegatan 39, 352 46 Växjö  Växel: +46 470-70 27 00  E-post: Info@omangruppen.com   

omangruppen.com
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VISITKORT

Marginal till övre kant 5 mm.
Marginal till innre kant 6,5 mm.

Marginal till  
text 6,5 mm.

Work Sans Bold
8	pkt.	Gemener.

Work Sans Medium
6,5 pkt. Gemener.

Work Sans Medium
6,5 pkt. Gemener.

Work Sans Regular
6,5 pkt. Versaler.

Work Sans Regular
6,5 pkt. Versaler.

Radavstånd 9  
gäller generellet

ÖMANGRUPPEN SVENSKA AB
Smedjegatan 39, 352 46 Växjö  Växel: +46 470-70 27 00
omangruppen.com

Förnamn Efternamn
Titel
 

Direkt: +46 36-293 52 32
E-post: fornamn.efternamn@omangruppen.com

Visitkorten är 90mm x 55mm, vitt obestruket, 240 - 250 grams papper.
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Returadress: Smedjegatan 39, 352 46 Växjö

Typografering returadress: Work Sans 
Regular.	Pkt:8.gemener.Centrerat.Avstånd mellan vik och adress: 10 mm

Logotyp 33 mm. Logotyp 45 mm.

Marginaler 15 mm. Marginaler 15 mm.

KUVERT

Kuvert varianter C5 fönster och C4 utan fönster. På kuvert placeras logotypen i nedre  
vänstra	hörnet.	Bolagsnamnet	visas	inte.	På	kuvertets	flik	anges	aktuell	returadress.	 
Samma gäller på alla typer av kuvert.
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Calibri Bold. pkt 12.
Radavstånd 14,4

Calibri Bold. pkt 11.

Calibri Regular. pkt 11. 
Radavstånd 13

Calibri Italic. pkt 12.

MEJLSIGNATUR

Mallen	finns	att	hämta	på	vårt	intranät	Inside.	Mallen	kopieras	och	uppdateras	
sedan med personliga kontaktuppgifter. Saknas direktnummer raderas denna 
rad. Mejlsignaturen måste uppdateras i Outlook både på datorn och i mobilen.

Namn Efternamn
Titel

fornamn.efternamn@omangruppen.com 

Ömangruppen AB  
Solåsvägen 7D
553 03 Jönköping

Direkt: +46 - 36-000 00 00 
Växel:  +46 - 470-70 27 00 
omangruppen.com
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SKYLTAR & FLAGGOR

Av naturliga skäl vill man på arenareklam och byggskyltar exponera varumärket så 
stort	som	möjligt.	För	läsbarheten	och	det	grafiska	uttrycket	är	det	dock	viktigt	
att man lämnar en marginal runt logotypen. Denna marginal får aldrig vara mindre 
än höjden på det ”Ö:et”. I övrigt skall logotypen vara centrerad på en vit yta. För 
skyltar med kompletterande text rekommenderas att denna text har minst samma 

bredd som logotypen. Avståndet mellan text och logotyp ska vara hela röda 
“bandets” höjd, avståndet ska ej heller överskrida höjden. När logon med tagline 
används bör text komma först efter ett mellanrum dubbelt så stort som det röda 
bandet.
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ARBETSKLÄDER & VARSELKLÄDER

Ömangruppens servicetekniker	är	klädda	i	mörkblått	och	det	finns	ett	antal	olika	
modeller att välja mellan. Logotypen är vit och trycks på tröjor, byxor, jackor och 
sweatshirts. Reklamkläder eller andra kläder än Ömangruppens arbetskläder ska 
inte	användas.	Profilkläder,	kepsar	och	liknande	med	Ömangruppens	logotyp	
delas inte ut till externa parter.  

Ömangruppens installationstekniker och projektmedarbetare använder de 
varselkläder som krävs på byggarbetsplats. Alla arbetskläder beställs via vår 
leverantörs webshop. Den mörkblåa loggan används endast på varselkläder där 
det inte går att ha en vit. 

20 mm

60 mm

20 mm

60 mm

20 mm

60 mm
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BILDEKOR

Ömangruppens servicebilar är vita och stripas med logotyp i rött och blått 
och tagline med svart text. Logotypen med tagline syns på båda sidorna på 
servicebilen samt på baksidan i en mindre storlek. Webbadressen skrivs centrerat 
nere på baksidan av bilen, i typsnittet Work Sans medium i Ömangruppens blåa 
färg.	Texten	finns	som	tryckfärdig	fil	som	kan	skickas	med	till	tryckeriet.

Tjänstebilar inom Ömangruppen är vita med en liten logotyp stripad på bilens 
sidor. Placering av logotypen kan behöva anpassas något utifrån bilmodell, 
men den ska alltid minst ha en marginal runt sig motsvarande det röda fältet i 
logotypen. 

ABC  123
omangruppen.com

Bredd ca. 90 cm

omangruppen.com

Bredd
30-40 cm

Det	ska	alltid	finnas	en	frizon/
marginal runt logotypen som 
motsvararhöjden på det röda 
blocket i logon.

Bredd
ca. 25 cm

Det	ska	alltid	finnas	en	
frizon/marginal	runt	logotypen	
som motsvarar höjden på 
det röda blocket i logon.


