
Bydgoszcz 2014
Identyfikacja wizualna



Spis treści
 3 Wstęp

 A Logo. Identyfikacja marki

 2 Geneza
 3 Opis słowny
 4 Logo podstawowe
 5 Oznaczenie submarki : KOLOR
 6 Oznaczenie submarki : BIOCHEMIA
 7 Oznaczenie submarki : R&D
 8 Oznaczenie submarek w wersji językowej
 9 Proporcje
 10 Pole ochronne
 11 Wielkość minimalna
 12 Kolorystyka
 13 Kolorystyka uzupeniająca
 14 Warianty kolorystyczne
 15 Warianty kolorystyczne w inwersji
 16 Przykładowe zastosowanie
 17 Typografia

 B Wzory. Druki firmowe

 2 Wizytówki
 4 Papier firmowy
 6 Faktury
 8 Koperty
 17 Teczka

 C Wzory. Multimedia

 2 Stopka poczty
 3 Prenzentacja

 D Promocja. Gadżety reklamowe

 2 Torba
 3 Długopisy
 4 Koszulki
 5 Kubki
 6 Kalendarz książkowy



Wstęp
Identyfikacja wizualna to kompendium wiedzy na 
temat stosowania najważniejszych elementów 
komunikacji między klientem a marką.

Niniejszy dokument zawiera opis kluczowych 
składników identyfikacji firmy Boruta-Zachem SA. 
Porządkuje elementy wizualne w celu prawidłowego 
konstruowania wizerunku firmy. Określa zasady 
w zakresie wykorzystania ich w materiałach 
identyfikujących spółkę. Działa na poziomie emocji, 
utrwalając świadomość marki.

Stosowanie poszczególnych elementów systemu 
wizualnego we właściwy sposób jest konieczne dla 
budowania założonego, pozytywnego wizerunku 
marki. 

Głównymi celami postawionymi w niniejszej 
identyfikacji jest przedstawienie spółki 
Boruta-Zachem SA jako firmy nowoczesnej, 
nastawionej na rozwój i nowatorskie badania.  
Firmy realizującej swoje cele w sposób uczciwy, 
transparenty i odpowiedzialny, z dbałością 
o otoczenie i środowisko.

Identyfikacja wizualna adresowana jest do 
wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań 
wpływających na postrzeganie firmy, np. działów 
promocji, administracji, a także do projektantów, 
agencji reklamowych i drukarń.

W niniejszym dokumencie znajdują się plansze 
i wizualizacje przedstawiające gotowe wytyczne do 
rozwiązania konkretnego problemu projektowego.
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Logo. Identyfikacja marki

Geneza 

Obecna wersja znaku firmowego 
marki jest odpowiedzią na potrzeby 
nowoczesnego przedsiębiorstwa po 
gruntownej reorganizacji. Ostateczny 
kształt logo zdeterminowany został 
zawartymi w nim dwoma symbolami. 

Pierwszy, nawiązuje do tradycji oraz 
znaku firmowego sprzed reorganizacji 
firmy – motywu sowy z rozłożonymi 
skrzydłami. 

Drugi element to połączone kropki, 
które tworzą symbol nawiązujący do 
chemicznych i biologicznych struktur.  

Obowiązujące logo cechuje się 
nowoczesnością, lapidarnością oraz 
podkreśla obecny kierunek firmy, 
która prowadzi szereg nowatorskich 
projektów badawczych.wersje 

achromatyczne

wersja 
chromatyczna
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Logo. Identyfikacja marki

Opis słowny 

Dokładny opis proporcji  
i budowy logo, stosowany do 

rejestracji znaku towarowego.

Logo głównej marki składa się z symbolu graficznego 
i logotypu.

Opis symbolu graficznego:
Symbol graficzny marki jest zbudowany z jedenastu połączonych 
ze sobą kropek w kolorze granatowym. Układ kropek tworzy znak 
nawiązujący do chemicznych i biologicznych struktur. Kropki 
tworzące symbol ułożone są po trzy pod kątem 44,5 stopnia. 
Dwie górne kropki są oddzielone. Kropki niepołączone licząc od 
strony lewej górnej znaku, to pierwsza oraz trzecia w kolejności. 
Struktura składająca się z jedenastu kropek umiejscowiona 
jest nad jedną osobną kropką w kolorze jasno niebieskim. Znak 
występuje też w wersji monochromatycznej.

Opis logotypu: 
Część słowna logo to nazwa firmy: BORUTA-ZACHEM. Nazwa 
pisana jest zmodyfikowaną czcionką SciFly Sans oraz 
wielkimi literami. W logotypie oraz jego wariacjach zostały 
zmodyfikowane graficznie litery: A, W i &.

Preferowany układ symbolu graficznego i logotypu jest pionowy. 
Możliwy jest jednak też układ poziomy.

Opis układu pionowego:
Symbol graficzny umiejscowiony jest nad logotypem w taki 
sposób aby najniższa kropka znajdowała się pomiędzy słowami 
Boruta i Zachem równocześnie rozdzielając je. W tej wersji logo 
nie stosujemy myślnika pomiędzy wyrazami. 

Opis układu poziomego:
Możliwe jest stosowanie logo w układzie poziomym. W takiej 
sytuacji symbol graficzny zawsze występuje po lewej stronie, 
po prawej stronie umieszczony jest logotyp. Symbol graficzny 
wyrównany jest do dolnej linii struktury połączonych 11 kropek.
W tej wersji w nazwie firmy Boruta-Zachem stosujemy myślnik.

Tworzenie submarek:
Logo główne marki może być modyfikowany na potrzeby 
wewnętrzne firmy – tworząc logo dla submarek firmy.

W tym celu główne logo marki zmienia się w następujący sposób:

: :  symbol graficzny, zmienia kolor dolnej kropki na kolor 
submarki (np. Biochemia – zielony, Kolor - czerwony,  
Badania i Rozwój – fioletowy, itp.),

: :  logotyp, zmienia się poprzez dodanie nazwy submarki, która 
występuje w wersji polskiej i angielskiej (wersja angielska 
stosowana jest w materiałach promocyjnych przeznaczonych 
do kontaktów zagranicznych).

W wersji pionowej nazwa submarki umiejscowiona jest 
centralnie w stosunku do logotypu. W wersji poziomej 
wyrównana do lewej linii w stosunku do logotypu.

Możliwe jest stosowanie symbolu graficznego bez logotypu . 

Logotyp musi zawsze występować z symbolem graficznym 
w wersji pionowej lub poziomej.
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Logo. Identyfikacja marki

Logo  
podstawowe

Jest zbudowane z połączenia symbolu 
graficznego i logotypu w określonych 
proporcjach. Logo podstawowe 
identyfikuje główną markę.  

Możliwe jest stosowanie znaku 
graficznego bez logotypu.
Preferowanym układem jest pion.

Przy stosowaniu logo należy zawsze 
korzystać z plików wzorcowych.

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Logo. Identyfikacja marki

symbol graficzny

: : układ poziomy

logotyp

: : układ pionowy

symbol 
graficzny

logotyp
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Logo. Identyfikacja marki

Oznaczenie 
submarki

KOLOR ::

Jest identyfikacją submarki, 
skonstruowaną w oparciu 

o logo podstawowe, które zostało 
uzupełnione o nazwę submarki i kolor 

w symbolu graficznym.  Pozwala to 
na rozpoznanie marki zachowując 
spójność z podstawowym logiem. 

W każdej z dopuszczonych wersji logo 
uzupełniającego, zostały utrzymane 

identyczne, jak w wypadku logo 
podstawowego zasady konstrukcji 

związane z zachowaniem relacji 
przestrzennych poszczególnych 

elementów. 

: : układ poziomy

symbol graficzny nazwa  submarki

logotyp

: : układ pionowy

symbol 
graficzny

nazwa  submarki

logotyp
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Logo. Identyfikacja marki

Oznaczenie 
submarki

:: BIOCHEMIA

: : układ poziomy

: : układ pionowy

nazwa  submarki

symbol 
graficzny

logotyp

symbol graficzny nazwa  submarki

logotyp
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Logo. Identyfikacja marki

Oznaczenie 
submarki

 BADANIA  :: 
I ROZWÓJ    

: : układ pionowy

: : układ poziomy

nazwa  submarki

symbol 
graficzny

logotyp

symbol graficzny nazwa  submarki

logotyp
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Logo. Identyfikacja marki

Oznaczenie 
submarek 
w wersji językowej

:: en
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Logo. Identyfikacja marki

Proporcje

Budowa logo w wymiarach 
względnych, w których podstawową 

jednostką jest kółko z symbolu 
graficznego.

: : układ poziomy

: : układ pionowy
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Logo. Identyfikacja marki

Pole ochronne

To przestrzeń wokół logo, która 
powinna zostać nienaruszona  
i zachowana w układzie graficznym aby 
uzyskać najlepszy efekt ekspozycji.

Do wyznaczenia pola ochronnego 
został ustalony kwadrat, który 
odpowiada wysokości pierwszej litery 
w logotypie.

: : układ pionowy

: : układ poziomy
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Logo. Identyfikacja marki

Wielkość minimalna

W celu zapewnienia czytelności logo 
ustalony jest jego minimalny wymiar. 

Nigdy nie należy reprodukować  
logo mniejszego niż minimalna 

wartość podana obok.

42 mm

15 mm

12 mm

22 mm

42 mm 42 mm

42 mm

15 mm 15 mm

15 mm

12 mm 12 mm

12 mm

22 mm 22 mm

22 mm
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Logo. Identyfikacja marki

Kolorystyka

Składa się z podstawowego logo   
i idenetyfikuje główną markę.

 CMYK 0 0 0 100

 RGB #222222

 PANTONE Neutral Black C

 PANTONE Neutral Black U

 CMYK 100 70 10 40

 RGB #003366

 PANTONE 654 C

 PANTONE 280 U

 CMYK 100 20 0 0

 RGB #0088CC

 PANTONE Process Blue C

 PANTONE Medium Blue U

 CMYK 0 0 0 100

 RGB #222222

 PANTONE Neutral Black C

 PANTONE Neutral Black U

 CMYK 0 0 0 50

 RGB #999999

 PANTONE Cool Gray 7 C

 PANTONE 422 U

: : chromatyczne : : monochromatyczne : : achromatyczne
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Logo. Identyfikacja marki

Kolorystyka 
uzupeniająca

Składa się logo uzupełniającego 
w wariancie chromatycznym 

i identyfikuje submarkę.

 CMYK 0 95 60 0

 RGB #EE2244

 PANTONE 192 C

 PANTONE 185 U

 CMYK 100 70 10 40

 RGB #003366

 PANTONE 654 C

 PANTONE 280 U

 CMYK 70 80 0 0

 RGB #664499

 PANTONE 7678 C

 PANTONE Medium Purple U

 CMYK 100 70 10 40

 RGB #003366

 PANTONE 654 C

 PANTONE 280 U

 CMYK 65 0 95 0

 RGB #66CC33

 PANTONE 360 C

 PANTONE 368 U

 CMYK 100 70 10 40

 RGB #003366

 PANTONE 654 C

 PANTONE 280 U
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Logo. Identyfikacja marki

Warianty 
kolorystyczne

W wyjątkowych przypadkach 
np.: grawerowanie, wytłaczanie, 
termodruk, felxografia, sitodruk, druk 
wypukły lub wklęsły, dopuszczalne jest 
zalanie elementów w logo tak, by jego 
części stanowiły jedną całość.

: : monochromatyczne

: : achromatyczne
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Logo. Identyfikacja marki

Warianty 
kolorystyczne 

w inwersji

W wyjątkowych przypadkach 
np.: grawerowanie, wytłaczanie, 

termodruk, felxografia, sitodruk, druk 
wypukły lub wklęsły, dopuszczalne jest 
zalanie elementów w logo tak, by jego 

części stanowiły jedną całość.

: : achromatyczne

: : achromatyczne w kolorze marek
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Logo. Identyfikacja marki

Przykładowe 
zastosowanie

Możliwe jest stosowanie logo 
w ustalonej kolorystyce na jednolitych 
lub kolorowych tłach. 
W takim przypadku krycie wszystkich 
barw tła w polu ochronnym musi 
wynosić do 15% na polach kolorowych 
i do 25% na jednolitych. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut 
enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullam-

co laboris nisi ut 
aliquip ex ea com-
modo consequat . 
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut 
enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullam-

co laboris nisi ut 
aliquip ex ea com-
modo consequat . 
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut 
enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullam-

co laboris nisi ut 
aliquip ex ea com-
modo consequat . 
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
m a g n a 
aliqua. Ut 
enim ad 
minim ve-

niam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute 
irure dolor in re-

p r e h e n -
der i t in 
voluptate 
velit esse 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut 
enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullam-

co laboris nisi ut 
aliquip ex ea com-
modo consequat . 
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor incididunt 
ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut 
enim ad minim ve-
niam, quis nostrud 
exercitation ullam-

co laboris nisi ut 
aliquip ex ea com-
modo consequat . 
Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in 
voluptate velit esse 
cillum dolore eu fu-
giat nulla pariatur. 
Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do eiu-
smod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco la-
boris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis no-

strud exercitation ullam-

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do eiu-
smod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco la-
boris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte-
tur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis no-
strud exercitation ullam-
co laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequ-
at. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 

: : niepoprawnie : : poprawnie
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Logo. Identyfikacja marki

Typografia

Logotyp zbudowany jest  
w oparciu o czcionkę SciFly.

Czcionka użytkowa to rodzina  
Fira Sans i jest ona wykorzystywana 

pozostałych elementach 
 identyfikacji wizualnej.

Czcionki są dostępne w formacie TTF, 
OTF i WEB oraz oparte są o licencję 

SIL OFL i FREE, dlatego mogą być 
udostępniane nieograniczonej liczbie 

użytkowników na całym świecie.

:: SciFly

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,:;0123456789{(?!&$#%^@§©®)}
ąąąłąóąąąąąąŁąÓąąą

:: Fira Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,:;0123456789{(?!&$#%^@§©®)}
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ

:: Fira Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,:;0123456789{(?!&$#%^@§©®)}
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ

:: Fira Sans Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,:;0123456789{(?!&$#%^@§©®)}
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ

:: Fira Sans Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
.,:;0123456789{(?!&$#%^@§©®)}
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ

czcionka  
logotypu

czcionka użytkowa



B ::  Wzory. Druki firmowe



B 2

Wzory. Druki firmowe

Wizytówki

W budowie wizytówek wykorzystana 
została czcionka użytkowa.
Preferowana gramatura papieru to 
350 g/m3 obustronnie pokryte folią 
matową oraz lakierem UV na tylnej 
stronie na symbolu graficznym.

: : przód

: : tył

kolor marki

logo marki

kolor marki

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Wizytówki

Mogą występować wersje z dwoma 
adresami i/lub dwoma adersami 

mailowymi.

: : dwa adresy

: : dwa maile
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Wzory. Druki firmowe

Papier firmowy

Stosowany w wewnętrznym 
i zewnętrzym obiegu dokumentacji.

: : ECO (ekonomiczny)
Wydruk na czystej kartce A4. Treść 
dokumentu wraz z elementami 
identyfikacji wizualnej (logo, stopka) 
drukowane są w kolorze na drukarce 
atramentowej. 

1 | 2

Boruta-Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy 
ul.  Wojska  Polskiego  65,  85-825 Bydgoszcz  
tel. +48 52 374 82 40,  fax + 48 52 361 09 62 
 e-mail: bydgoszcz@boruta-zachem.pl

Konto bankowe:  PKO BP II o. Bydgoszcz 
PL 61 1020 1475 0000 8902 0084 5198 
Raiffeisen Bank Polska SA, oddział Łódź 
PL 87 1750 1093 0000 0000 0116 3318 

Rejestr przedsiębiorców:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000482497, REGON 093224721 
Kapitał zakładowy:  13  957 515  zł, NIP 953-248-98-39 
www.boruta-zachem.pl  

Lorem ipsum dolor sit amet, qui ne inimicus molestiae. Tota tritani debitis eum no. Has prodesset 
posidonium te, etiam impedit torquatos et quo, graece equidem maiestatis at nec. Et eam affert peri-
culis. Vim in dico ipsum pertinax, sea id reque quidam sensibus. Et vim graeco deseruisse, ei sed malis 
virtute. Minim convenire ne eum, ius omittam prodesset ei, ut est legendos pertinax salutatus. Eu per-
petua voluptaria mnesarchum vis, cu mea soluta vocibus voluptaria. Duis persequeris ne qui.

Soleat prompta senserit ex duo, vidisse pericula ex per, altera explicari ne quo. Nominavi luci-
lius ex eam, solet offendit suavitate per cu, no pri doctus diceret eripuit. Option indoctum scriptorem 
ut sed, ex omnium omittantur vim. At his agam autem ocurreret, porro posidonium ad vel.

An amet ullam indoctum duo, facer decore nam ad. No est docendi dissentias, amet erant mune-
re vis te, sumo altera in sea. Cum graeco saperet erroribus an. Ex debitis habemus ullamcorper cum, 
an sea veri voluptaria.Ut vim choo animal scripta, quo saepe decore accumsan cu. Eos amet modus ma-
zim ei, utinam quodsi ex eos. Ea mea dicat clita concludaturque. Civibus noluisse et qui, sonet repudia-
re comprehensam ad per. Vix no dolore maiorum incorrupte, ius in nulla errem vitae, ne facer tractatos 
corrumpit nec. Scripserit omittantur efficiantur eum ut, enim sententiae est ex, ex erat corrumpit vix.

Lorem ipsum dolor sit amet, qui ne inimicus molestiae. Tota tritani debitis eum no. Has prodesset 
posidonium te, etiam impedit torquatos et quo, graece equidem maiestatis at nec. Et eam affert peri-
culis. Vim in dico ipsum pertinax, sea id reque quidam sensibus. Et vim graeco deseruisse, ei sed malis 
virtute. Minim convenire ne eum, ius omittam prodesset ei, ut est legendos pertinax salutatus. Eu per-
petua voluptaria mnesarchum vis, cu mea soluta vocibus voluptaria. Duis persequeris ne qui.

Soleat prompta senserit ex duo, vidisse pericula ex per, altera explicari ne quo. Nominavi luci-
lius ex eam, solet offendit suavitate per cu, no pri doctus diceret eripuit. Option indoctum scriptorem 
ut sed, ex omnium omittantur vim. At his agam autem ocurreret, porro posidonium ad vel.An amet 
nullam indoctum duo, facer decore nam ad. No est docendi dissentias, amet erant munere vis te, sumo 
altera in sea. Cum graeco saperet erroribus an. Ex debitis habemus ullamcorper cum, an sea veri vo-
luptaria.Ut vim choro animal scripta, quo saepe decore accumsan cu. Eos amet modus mazim ei, utinam 
quodsi ex eos. Ea mea dicat clita concludaturque. Civibus noluisse et qui, sonet repudiare comprehen-
sam ad per. Vix no dolore maiorum incorrupte, ius in nulla errem vitae.

Informacja Prasowa

Boruta-Zachem SA
Anna Szczepkowska
Specjalista ds. Public Relations, 
tel.  508099129
 joanna@boruta-zachem.pl 

Bydgoszcz, 10.02.2012

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Papier firmowy

: : STD (standardowy)
Elementy identyfikacji wizualnej (logo, 

stopka, tło graficzne)  
drukowane są w drukarni.

Na tak przygotowanym papierze 
firmowym dopiero drukuje się treść 

dokumentu. Możliwość wydruku przy 
użyciu monochromatycznej  

drukarki laserowej.

: : ADV (zaawansowany)
Papier firmowy stosowany jak 
w przypadku STD, dodatkowo 

uszlachetniony – papier kredowy, 
lakier UV itp.

1 | 2

Boruta-Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy 
ul.  Wojska  Polskiego  65,  85-825 Bydgoszcz  
tel. +48 52 374 82 40,  fax + 48 52 361 09 62 
 e-mail: bydgoszcz@boruta-zachem.pl

Konto bankowe:  PKO BP II o. Bydgoszcz 
PL 61 1020 1475 0000 8902 0084 5198 
Raiffeisen Bank Polska SA, oddział Łódź 
PL 87 1750 1093 0000 0000 0116 3318 

Rejestr przedsiębiorców:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000482497, REGON 093224721 
Kapitał zakładowy:  13  957 515  zł, NIP 953-248-98-39 
www.boruta-zachem.pl  

Lorem ipsum dolor sit amet, qui ne inimicus molestiae. Tota tritani debitis eum no. Has prodesset 
posidonium te, etiam impedit torquatos et quo, graece equidem maiestatis at nec. Et eam affert peri-
culis. Vim in dico ipsum pertinax, sea id reque quidam sensibus. Et vim graeco deseruisse, ei sed malis 
virtute. Minim convenire ne eum, ius omittam prodesset ei, ut est legendos pertinax salutatus. Eu per-
petua voluptaria mnesarchum vis, cu mea soluta vocibus voluptaria. Duis persequeris ne qui.

Soleat prompta senserit ex duo, vidisse pericula ex per, altera explicari ne quo. Nominavi luci-
lius ex eam, solet offendit suavitate per cu, no pri doctus diceret eripuit. Option indoctum scriptorem 
ut sed, ex omnium omittantur vim. At his agam autem ocurreret, porro posidonium ad vel.

An amet ullam indoctum duo, facer decore nam ad. No est docendi dissentias, amet erant mune-
re vis te, sumo altera in sea. Cum graeco saperet erroribus an. Ex debitis habemus ullamcorper cum, 
an sea veri voluptaria.Ut vim choo animal scripta, quo saepe decore accumsan cu. Eos amet modus ma-
zim ei, utinam quodsi ex eos. Ea mea dicat clita concludaturque. Civibus noluisse et qui, sonet repudia-
re comprehensam ad per. Vix no dolore maiorum incorrupte, ius in nulla errem vitae, ne facer tractatos 
corrumpit nec. Scripserit omittantur efficiantur eum ut, enim sententiae est ex, ex erat corrumpit vix.

Lorem ipsum dolor sit amet, qui ne inimicus molestiae. Tota tritani debitis eum no. Has prodesset 
posidonium te, etiam impedit torquatos et quo, graece equidem maiestatis at nec. Et eam affert peri-
culis. Vim in dico ipsum pertinax, sea id reque quidam sensibus. Et vim graeco deseruisse, ei sed malis 
virtute. Minim convenire ne eum, ius omittam prodesset ei, ut est legendos pertinax salutatus. Eu per-
petua voluptaria mnesarchum vis, cu mea soluta vocibus voluptaria. Duis persequeris ne qui.

Soleat prompta senserit ex duo, vidisse pericula ex per, altera explicari ne quo. Nominavi luci-
lius ex eam, solet offendit suavitate per cu, no pri doctus diceret eripuit. Option indoctum scriptorem 
ut sed, ex omnium omittantur vim. At his agam autem ocurreret, porro posidonium ad vel.An amet 
nullam indoctum duo, facer decore nam ad. No est docendi dissentias, amet erant munere vis te, sumo 
altera in sea. Cum graeco saperet erroribus an. Ex debitis habemus ullamcorper cum, an sea veri vo-
luptaria.Ut vim choro animal scripta, quo saepe decore accumsan cu. Eos amet modus mazim ei, utinam 
quodsi ex eos. Ea mea dicat clita concludaturque. Civibus noluisse et qui, sonet repudiare comprehen-
sam ad per. Vix no dolore maiorum incorrupte, ius in nulla errem vitae.

Informacja Prasowa

Boruta-Zachem SA
Anna Szczepkowska
Specjalista ds. Public Relations, 
tel.  508099129
 joanna@boruta-zachem.pl 

Bydgoszcz, 10.02.2012



B 6

Wzory. Druki firmowe

Faktury

Zaprojektowane na podstawie  
papieru firmowego stanowią 
podstawową dokumentacje  
obiegu finansowego.

Rekomendowany 
jest wariant ECO 
ze względu na ilość wydruków.

1 | 2

Boruta-Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy 
ul.  Wojska  Polskiego  65,  85-825 Bydgoszcz  
tel. +48 52 374 82 40,  fax + 48 52 361 09 62 
 e-mail: bydgoszcz@boruta-zachem.pl

Konto bankowe:  PKO BP II o. Bydgoszcz 
PL 61 1020 1475 0000 8902 0084 5198 
Raiffeisen Bank Polska SA, oddział Łódź 
PL 87 1750 1093 0000 0000 0116 3318 

Rejestr przedsiębiorców:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000482497, REGON 093224721 
Kapitał zakładowy:  13  957 515  zł, NIP 953-248-98-39 
www.boruta-zachem.pl  

Faktura VAT nr 51001/04/2014
Data wystawienia: 10.02.2012

Sprzedawca:

Boruta-Zachem SA
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
NIP 953-248-98-39

Kwota  
netto Rabat

Kwota  
netto  
z rabatem

Stawka  
VAT

Kwota  
VAT

Kwota  
brutto

Barwniki zielone H100 R20% 16000 12% 12000 23% 2000 19000

Barwniki czerwone H300 R50% 1600000 12% 120000 23% 20000 1900000

Razem do zapłaty brutto: 1900000 zł
Termin płatności: 4 listopada 2014

Sposób zapłaty: Przelew 7 dni

Konto bankowe: 
PKO BP II o.Bydgoszcz

PL 61 1020 1475 0000 
8902 0084 5198

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Nabywca:

UV Design Ireneusz Różycki
ul. Błękitna 9
85-370 Bydgoszcz
NIP 953-248-98-39

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Faktury

Wariant  
STD i ADV.

1 | 2

Boruta-Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy 
ul.  Wojska  Polskiego  65,  85-825 Bydgoszcz  
tel. +48 52 374 82 40,  fax + 48 52 361 09 62 
 e-mail: bydgoszcz@boruta-zachem.pl

Konto bankowe:  PKO BP II o. Bydgoszcz 
PL 61 1020 1475 0000 8902 0084 5198 
Raiffeisen Bank Polska SA, oddział Łódź 
PL 87 1750 1093 0000 0000 0116 3318 

Rejestr przedsiębiorców:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  
XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000482497, REGON 093224721 
Kapitał zakładowy:  13  957 515  zł, NIP 953-248-98-39 
www.boruta-zachem.pl  

Faktura VAT nr 51001/04/2014
Data wystawienia: 10.02.2012

Sprzedawca:

Boruta-Zachem SA
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
NIP 953-248-98-39

Kwota  
netto Rabat

Kwota  
netto  
z rabatem

Stawka  
VAT

Kwota  
VAT

Kwota  
brutto

Barwniki zielone H100 R20% 16000 12% 12000 23% 2000 19000

Barwniki czerwone H300 R50% 1600000 12% 120000 23% 20000 1900000

Razem do zapłaty brutto: 1900000 zł
Termin płatności: 4 listopada 2014

Sposób zapłaty: Przelew 7 dni

Konto bankowe: 
PKO BP II o.Bydgoszcz

PL 61 1020 1475 0000 
8902 0084 5198

Osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Nabywca:

UV Design Ireneusz Różycki
ul. Błękitna 9
85-370 Bydgoszcz
NIP 953-248-98-39



B 8

Wzory. Druki firmowe

Koperty

:: DL

Stosowane w zewnętrznym obiegu 
dokumentacji firmowej.

Na kopercie może być zastosowane 
wycięcie pokazujące adres na papierze 
ze środka lub nalepka z adresem.

Wielkość pola adresata jest równe 
wielkości wizytówki.

: : DL (ECO)

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Koperty

DL ::

:: DL (STD)



B 10

Wzory. Druki firmowe

Koperty

:: DL

Wersja koperty drukowana w drukarni 
z uszlachetnieniami 
(lakier UV, papier kreda)

Do wyjątkowych zastosowań: życzenia 
świąteczne, zaproszenia na eventy itp.

: : DL (ADV)



B 11

Wzory. Druki firmowe

Koperty

C5 ::

:: C5 (ECO)

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Koperty

:: C5

: : C5 (STD)



B 13

Wzory. Druki firmowe

Koperty

C5 ::

Wersja koperty drukowana w drukarni 
z uszlachetnieniami 

(lakier UV, papier kreda)

Do wyjątkowych zastosowań: życzenia 
świąteczne, zaproszenia na eventy itp.

: : C5 (ADV)



B 14

Wzory. Druki firmowe

Koperty

:: C4

: : C4 (ECO)

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe
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Wzory. Druki firmowe

Koperty

C4 ::

:: C4 (STD)



B 16

Wzory. Druki firmowe

Koperty

:: C4

Wersja koperty drukowana w drukarni 
z uszlachetnieniami 
(lakier UV, papier kreda)

Do wyjątkowych zastosowań: życzenia 
świąteczne, zaproszenia na eventy itp.

: : C4 (ADV)



B 17

Wzory. Druki firmowe

Teczka

Stosowana w wewnętrzym 
i zewnętrzym obiegu jako nośnik 

dokumentacji firmowej.

Wymiar A4,  
papier karton 350 g/m3,  

jednostronnie powlekany  
z lakierem punktowym UV.

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Druki firmowe

przód środek

tył



C ::  Wzory. Multimedia



C 2

Wzory. Multimedia

Stopka poczty

Papier firmowy w wersji elektronicznej 
używany do prezentacji firmy 
w środkach komunikacji internetowej.

Występuje również w wersji językowej.

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Multimedia



C 3

Wzory. Multimedia

Prezentacja

Projekty przykładowych układów 
treści i grafiki na potrzeby  

prezentacji multimedialnych do 
dowolnej modyfikacji.

-> Pliki do pobrania z folderu 
   Wzory. Multimedia



D ::  Promocja. Gadżety reklamowe



D 2

Promocja. Gadżety reklamowe

Torba

Wykonana z papieru kreda  
200 g/m3 z pełnym zadrukiem, pokryta 
laminatem matowym z uchytem ze 
sznurka bawełnianego koloru białego. 
Dodatkowo wzmocniona na dnie 
i mankietach kartonem.

Wymiar: 
: : szer. 23,5 cm
: : wys. 34 cm
: : gł. 10 cm

1/2  wysokości

1/12  wysokości

=35% szerokości
-> Pliki do pobrania z folderu 
   Promocja. Gadżety reklamowe



D 3

Promocja. Gadżety reklamowe

Długopisy

Wersja ekskluzywna 
wykonana z metalu lub drewna  

z grawerem laserowym.

Wersja ekonomiczna 
wykonana z plastiku z metalicznym 

korpusem, metalowymi 
wykończeniami, antypoślizgowym 

uchwytem pod palce.

Kolorsytyka korpusów 
biała, czarna, srebrnego 

lub w kolorach marek.

Grawer lub nadruk  
wykonane symetrycznie.

W przypadku tłoczenia należy 
zastosować wypełnienie  

koloru srebrengo.

obszar roboczy

obszar roboczy

kolory długopisu



D 4

Promocja. Gadżety reklamowe

Koszulki

Krótki lub długi rękaw, wykonana 
z bawełny minimum 155 g/m2, 
z podwójnym szfem przy rękawach 
i u dołu oraz taśmą wzmacniającą 
wokół karku.

Kolory biały, czarny  
oraz kolorystyka marek.

Dopuszczalna jest także wersja 
z samym logo.

kolory tkaniny



D 5

Promocja. Gadżety reklamowe

Kubki

Preferowane wykonanie z porcelitu, 
prosty, zadruk symetryczny, kolor biały  

lub w kolorystyce marki.

www.boruta-zachem.pl

www.boruta-zachem.pl

kolory kubka



D 6

Promocja. Gadżety reklamowe

Kalendarz 
książkowy

Oprawa z drobną fakturą skóry 
lub materiału, z tasiemką tkaną, 
z obszyciem konstrastowym oraz 
z tłoczeniem na spad.

: : kontrastowe obszycie
: : kolorystyka wnętrza
: : tasiemka tkana

oprawa



D 7

Promocja. Gadżety reklamowe

Kalendarz 
książkowy



Indentyfikacja wizualna 
wykonana dla Boruta-Zachem SA 
przez

www.uvd.pl


