Stijlguide Maxmore

Toekomstgericht

Exclusiviteit
Dynamisch

Snelheid

Onderscheidend
Internationaal

Persoonlijke Groei

Primaire kleuren

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Zwart
C100 M100
Y100 K100
R0 G0 B0
#000000

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Grijs
C33 M26 Y27 K0
R184 G180 B180
#B8B4B4

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Blauw
C75 M19 Y0 K0
R0 G160 B224
#00A0E0

Kleurgebruik Primaire kleuren & Secundaire kleuren.
Het kleurpalet van Maxmore bestaat uit donkere kleuren zoals zwart, grijs en blauw. Naast deze primaire kleuren
zijn er ook nog drie secundaire kleurgradaties. Deze worden nooit primair op een uiting toegepast. Het gebruik
van kleurverloop bij de primaire kleuren is niet toegestaan. Bij uitingen worden eerst de primaire kleuren gebruikt,
daarna de secundaire kleuren. De secundaire kleuren worden alleen gebruikt in combinatie met de primaire
kleuren.

Secundaire kleuren

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Grijs
C0 M0 Y0 K20
R218 G218 B218
#DADADA

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Wit
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#FFFFFF

Kleur
CMYK
RGB
Hexa

Maxmore Blauw
C96 M84 Y22 K8
R43 G58 B117
#2B3A75

Kleurgebruik Secundaire kleuren.
De secundaire kleuren worden alleen gebruikt in combinatie met de primaire kleuren. Deze dienen als
ondersteuning in de merkuitingen van Maxmore. Het wit is erg belangrijk om de uitstraling van Maxmore te
waarborgen. Voorkom donkere delen wanneer vermenigvuldigen/multiply wordt toegepast.

Het woordmerk is
opgebouwd vanuit het
lettertype Aquawax
Medium en is gemaakt
uit de kleur zwart. De X
in het logo mag los
worden toegepast als
vormelement. Het
woordmerk mag niet los
gebruikt worden.

2,8mm tussen de tekst en lijn

X-Hoogte
woordmerk
X

X
Vormelement = 25,9mm

1x X

Op een witte ondergrond wordt het
logo in Full Color gebruikt. Gebruik
het logo niet kleiner dan 11 mm hoog.

Houd een minimale
veilig marge aan rond
het logo. Let op: De
x-hoogte van het
woordmerk is de marge.
Plaats het woordmerk bij
voorkeur linksboven de
uiting. De marge boven
is
- waar mogelijk - groter
dan de marge aan de
linkskant.
Niet doen!
Verander nooit de
kleursamenstelling van
het woordmerk om een
plaatsing op een vlak te
forceren.

Gebruik in eerste instantie, waar mogelijk, het Full Color logo. Zeker in
beelden zonder de Maxmore kleuren. Daardoor wordt het Maxmore gevoel
maximaal versterkt.

Wanneer een beeld al een
Maxmore kleur in zich heeft mag de
witte variant het het woordmerk
toegepast worden.

Maxmore heeft een eigen
uitstraling waar dan ook een
passend lettertype bij hoort.
Deze moet naast modern en
licht ook een dynamisch
karakter hebben.
Bijzondere typgrafische
accenten geven dit
lettertype extra karakter.

light

fluisteren & schreeuwen

Het lettertype Aquawax is een
lettertype dat gebruikt kan worden
op verschillende manieren. Zo is de
variant bruikbaar binnen de huisstijl
die hierboven afgebeeld is. In
correspondentie en
internetapplicaties wordt dit
lettertype ook gebruikt.

medium

black

