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Trygghet
Garda Alarm står för trygghet och modernitet. Med smarta larmprodukter säkrar vi 

svenskarnas hem och gör vardagen trygg för alla våra kunder. Syftet med vår grafiska profil 
är att skapa ett starkt varumärke som är lättigenkännligt och som håller ihop i alla kanaler, vi 
vill sätta en mjuk och välkomnande känsla på en upplevelse som annars kan uppfattas som 
skrämmande och orolig. Inbrott och brand är bland det värsta man kan vara med om men 

med en mjuk och snäll presentation känns lösningen enkel och välkommen.
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Används alltid i första hand. Mot ljus bakgrund används 
röd/grå versionen, mot mörk bakgrund används den vita 
versionen alternativt röd/vit. Se alltid till att kontrasten 
mellan logotyp och bakgrund är tillräcklig.

Primär logotyp

Används endast när den primära versionen inte 
fungerar, främst i litet format där den primära 
versionen blir otydlig. Samma färgregler gäller som 
för den primära versionen.

Sekundär logotyp

Dessa versioner får endast användas i tryck och 
utskrift utan färg.

Alternativa versioner

Kan användas separat utan resterande logotyp. Dock 
ska detta endast göras vid få tillfällen och på platser där 
andra versioner av logotypen inte fungerar, exempelvis 
som ikon/favicon.

Emblem

Logotyp
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Logotypen är vår främsta identitetsbärare och det är viktigt att den används på korrekt sätt. Följ anvisningarna om friutrymme för att logotypen ska 
presenteras på korrekt sätt samt följ anvisningarna kring minsta storlek och var noga med att inte göra logotypen mindre än de tillåtna måtten.

Användning av logotypen

Logotypens färg

PANTONE: 485 C
CMYK: 0  98  97  0
RGB: 228, 21, 24
HEX: E41518

PANTONE: BLACK 7 C
CMYK: 0  0  0  90
RGB: 60, 60, 59
HEX: 3C3C3B

Röd

Grå

Friutrymme
Logotypen ska alltid ha ett friutrymme till 
kanter eller andra element.

Minsta tillåtna storlek
Den minsta tillåtna storleken ska endast 
användas när en större variant absolut 
inte är möjlig. Större förespråkas.

16 mm 17 mm N/A*

*Storleken på Emblemet får vara mycket liten. Detta för 
att möjliggöra användning som exempelvis Favicon på 
webben. Notera dock att den bör användas i större format 
där det är möjligt.
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Det är förbjudet att göra ändringar med logotypen. Den får inte förändras på något sätt utöver de officiell versioner som finns av logotypen. Ändringar såsom 
förvrängd storlek, adderad bakgrund, beskärning, klippning, genomskinlighet eller färgförändringar är ej tillåtna.

Förbjudet med logotypen

Förbjudet
Exempel på hur man inte får göra med logotypen.
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Våra primära typsnitt ska i den mån det är möjligt alltid användas i kommunikation som sker inom Garda Alarm samt extern kommunikation från företaget. För 
plattformar som inte har kompatibilitet med externa typsnitt väljer vi istället att arbeta med Arial som är ett typsnitt med stor tillgänglighet och kompatibilitet.

Typsnitt

Quicksand Bold - Huvudrubrik

Quicksand Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn @#%&?!/ 1234567890

Maven Pro Bold - Underrubriker och avslut

Maven Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn @#%&?!/ 1234567890

Maven Pro Regular - Brödtext

Maven Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn @#%&?!/ 1234567890

OBS! Alternativa typsnitt för kompatibilitet
Ovan nämnda typsnitt använder vi endast på plattformar som kräver högre 
kompatibilitet eller där de primära typsnitten ej går att implementera. 
Exempelvis i e-post signaturer eller öppna textdokument. Använd alltid i 
första hand de primära typsnitten där det är möjligt.

Primära typsnitt Sekundära typsnit (kompatibilitet)

Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn @#%&?!/ 1234567890

Calibri Bold - Rubriker

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmn @#%&?!/ 1234567890

Arial Regular - Brödtext
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Våra färger tillsammans med vår logotyp och våra typsnitt utgör grunden för 
vår grafiska profil Färgerna är valda för att presentera våra produkter och 
budskap på ett enhetligt sätt men där färgkombinationerna ändå gör stor 
variation möjlig.

Färger

CMYK: 0  98  97  0
RGB: 228, 21, 24
HEX: #E41518
PANTONE: 485 C

CMYK: 0  0  0  90
RGB: 60, 60, 59
HEX: #3C3C3B
PANTONE: BLACK 7 C

Garda Alarm Röd Garda Alarm Grå

Primära färger

CMYK: 44  0  0  58
RGB: 82, 118, 135
HEX: #527687
PANTONE: 5405 C

CMYK: 72   44  50  5
RGB: 87, 121, 122
HEX: #57797A
PANTONE: 5487 C

Blå Grön

Sekundära färger

CMYK: 47  42  49  19
RGB: 134, 125, 113
HEX: #867D71
PANTONE: WG 9 C (Warm Gray)

CMYK: 8  84  69  1
RGB: 219, 69, 68
HEX: #DB4544
PANTONE: 1797 C

Brun Röd Sekundär

De primära färgerna är en del av logotypen samt våra texter men kan också 
med fördel användas på andra platser och i andra objekt.

De sekundära färgerna nedan är exempel, utefter detta kan man skapa andra 
färger och nyanser så att det passar ändamålet. Notera att vi alltid använder 
oss av dova färger som inte är för skarpa. De exempel på sekundära färger på 
denna sida är en bra guide till vilken färgtemperatur vi arbetar med.

Nästan samtliga färger kan kombineras med varandra men var uppmärksam 
med text och andra objekt så att den lätt kan läsas och urskiljas. Ju större 
skillnad mellan mörkt och ljust desto bättre läsbarhet. På färgad bakgrund 
rekommenderas nästan uteslutande vit text.

Olika nyanser av samma färg ska ej kombineras. Exempelvis ”Garda Alarm 
Röd” och ”Röd Sekundär” går ej tillsammans.

Text ska alltid skrivas med antingen ”Garda Alarm Röd”, ”Garda Alarm Grå” 
eller med vit färg, även svart färg förekommer i framförallt utskrift utan färg. 
Text i annan färg än dessa ska undvikas.
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Våra bilder ska ge ett familjärt och varmt intryck. Gärna människor med i 
motiven. Vi vill fokusera på trygghet och väljer därför att jobba med bilder 
som har mycket värme, både i motivet och färgställning.

I den mån det går, på exempelvis hemsida eller i tryckmaterial ska bilderna 
rundas av vid hörnen för att ge en mjukare och med inbjudande känsla. Detta 
gäller inte bilder som täcker en hel eller halv sida samt större områden.

För att bilderna ska gå att använda i så många kanaler som möjligt ber vi dig 
som fotograf att ta med lite extra miljö runt huvudmotivet, samt att skapa 
både liggande och stående varianter av samma bild.

Bildspråk
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Vår grafiska profil kretsar mycket kring pratbubblor. Bubblan kan innehålla 
all information från presentationer och priser till uppmärksammande av 
specifika produkter eller funktioner. Pratbubblorna kan användas i flera 
olika storlekar och färger men grundformen måste förbli densamma oavsett 
innehåll och användning.

Grafiskt element

OK,
STARTA HEMMALÄGE OCH 

SLÄCK ALLA LAMPOR

RÄKNA UT DITT PRIS
DET TAR BARA EN MINUT

UNDERLÄTTA 
VARDAGEN

SÄKER MOT
VÄDER OCH VIND

SKALSKYDD

SMARTA HEM

Delbetala från

/mån
319:-

2400:-

Exempel - Pratbubblor

Bågen
En röd båge används för att tillföra liv och färg till dokument och trycksaker. 
Bågen placeras i övre och/eller undre kanten av ett dokument och går att 
använda i färgerna ”Garda Alarm Röd” eller ”Garda Alarm Grå”.

Text/Logo i bågen
Det går att göra bågen större för att ha text eller logotyp med i den. Bågen 
bör ej förstoras om den inte ska innehålla media.
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Som ett komplement till text använder vi även ikoner och illustrationer. 
Dessa finns för att bidra med färg och lekfullhet men samtidigt för att ge en 
visuell koppling till ämnet.

Ikoner och illustrationer

Små ikoner
När små ikoner ska beskriva exempelvis en funktion eller liknande så 
används enkla enfärgade ikoner i färg ”Garda Alarm Grå”.

Större ikoner/knappar
Knappar och större ikoner för enskilda avdelningar eller liknande presenteras 
med en större ikon i färg med ett lekfullt och mjukt uttryck.

”Modern trygghet - Låg kostnad” kan användas som komplement tillsammans 
logotypen eller separat utan logotypen. Mottot ska alltid skrivas med stor 
bokstav i början på Modern och Låg. Det ska alltid skrivas på en rad och får 
inte delas upp på annat sätt. Typsnitt Quicksand Bold används samt färgerna 
”Garda Alarm Röd”, ”Garda Alarm Grå” eller vit.

Motto

Modern trygghet - Låg kostnad

Modern trygghet - Låg kostnad

Modern trygghet - Låg kostnad
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Exempel
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Broschyr

Hemsida Skylt/Dekal
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Folder/Broschyr

Video

IP-Kamera Inomhus

Strömma och lagra HD video i via 
vår app. Kommunicera genom 

inbyggd mikrofon och högtalare.

IP-Kamera Utomhus

Håll koll på vad som händer hemma 
i realtid. Genom vår app kan du 
strömma och lagra video i HD.

3495:-

2495:-

Produktbeskrivning
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Typografi (typografisk hierarki)

Med dig, din trygghet och
ditt hem i centrum
Trygghet och säkerhet ska inte vara krångligt och dyrt, det ska vara roligt 
och prisvärt! Med vårt larmsystem skapar vi inte bara ett säkert hem utan 
också ett smart och uppkopplat hem.

Larma på och larma av
Styr systemet snabbt och enkelt

Notis när någon kommer hem
Appen ger en notis när någon larmat på eller av

Tänd och släck
Styr dina smarta hem enheter och belysning

Inbrott ökar varje år med skadegörelse, stöld
och psykisk ohälsa som resultat.

● Första punkten
● Andra punkten
● Tredje punkten
● Sista punkten

Jacka Penna

Ikoner och illustrationer

RÄKNA UT DITT PRIS
DET TAR BARA EN MINUT

SÄKER MOT
VÄDER OCH VIND

Grafiskt element (pratbubblor)
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Material tillgängligt på:

gardaalarm.se/grafiskprofil
För hjälp eller information, kontakta:

julian.jukas@gardaalarm.se
072-452 18 84


