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INTRODUKTION
Chalmers har en designmanual för att hjälpa alla som arbetar på och
med Chalmers att göra så bra och enhetliga produkter som möjligt i
visuella sammanhang. Därmed bidrar vi till att skapa en attraktiv och
enhetlig bild av Chalmers och alla verksamheter som är knutna till oss.
Reglerna i designmanualen gäller allt officiellt material med Chalmers
som avsändare. Alla tillämpningar kan inte regleras i förväg, så vi är
beroende av ditt goda omdöme. Fråga gärna Kommunikation och
marknad, chalmersprofil@chalmers.se om råd.

En av grundtankarna bakom den grafiska profilen är att tydliggöra
Chalmers som avsändare samt förmedla att Chalmers är:
• Stort, kraftfullt och modernt – logotypens utformning
• Akademiskt och anrikt – Avancez-märkets utformning
• Konsekvent och professionellt – tillämpningarna som
finns i designmanualen.

Chalmers har anor sedan 1829. Då startade skolan
genom en donation av William Chalmers. Vår identitet
bygger på tradition och framtid. Och alltjämt gäller vår
grundares valspråk – Avancez.
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LOGOTYP
Chalmers logotyp är ett unikt ordmärke, dvs de enskilda bokstäverna är
speciellt utformade för logotypen. Du kan inte själv skriva det med ett
vanligt typsnitt och använda som logotyp. I Chalmers logotyp står endast
chalmers, men vi heter fortfarande Chalmers tekniska högskola (med
gement t och h). Vi använder aldrig förkortningen cth. Chalmers logotyp
kan antingen användas ensamt eller tillsammans med Avancez-märket.

Svensk variant

Engelsk variant

Original att ladda ner
Bildoriginal, eps-format, för tryck kan du ladda ner till din dator och sedan hämta
in/importera/placera/infoga/montera i dina dokument. Eftersom originalet är
vektoriserat kan du förstora och förminska bildmärket med bibehållen skärpa.
Var noga med att inte förvränga bilden.

Den engelska varianten används främst i internationella sammanhang, när materialet
i huvudsak är på engelska och där det inte framgår av text och sammanhang att
Chalmers är en teknisk högskola (University of Technology).
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LOGOTYP
AVANCEZ-MÄRKE
Avancez-märket (grundaren William Chalmers motto: Avancez!)
ska inte användas ensamt, då det i märket inte framgår att det är
Chalmers. Märket ska exponeras som komplement till logotypen
chalmers. Logotypen och Avancez-märket kan förhålla sig fritt
till varandra men det finns några rekommenderade kombinationer
att använda.

Avancez-märket finns i fyra versioner: svart (för ljusa bakgrunder),
vit (för mörka bakgrunder) och svart med vit fyllning (för blandad
bakgrund, ex foton). Det finns även ett guldfärgat Avancez-märke
som endast får användas efter särskilt tillstånd från Kommunikation
och marknad.

15 mm/75 px
Minsta rekommenderade storlek
utanför kombination med logotyp.
45 mm/260 px
25 mm/110 px
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LOGOTYP
HÖGERSTÄLLD LOGOTYP + AVANCEZ-MÄRKE
Det finns situationer när det krävs fasta förhållanden mellan logotyp och
Avancez-märke. Hantering av fasta förhållanden följer de separata regler
som gäller för logotyp respektive Avancez-märke. Minsta rekommenderade
storlek på Avancez-märke är 15 mm.

Svensk variant
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Engelsk variant
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LOGOTYP
CENTRERAD LOGOTYP + AVANCEZ-MÄRKE
Svensk variant
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Engelsk variant

LOGOTYP
FÄRG OCH STORLEKAR
Logotypen finns i svart och vitt. Minsta rekommenderade bredd är 22 mm
för tryck och 85 px för webb. Det är aldrig tillåtet att ändra i eller lägga till
element till Chalmers logotyp eller Avancez-märket. I de fall logotypen
läggs på en mörk bakgrund, ska negativformen (vit) användas.

22 mm/85 px
Minsta rekommenderade storlek.

22 mm/85 px
Minsta rekommenderade storlek.
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38 mm/150 px
Storlek på t.ex. brevpapper.

60 mm/230 px

38 mm/150 px
Storlek på t.ex. brevpapper.

60 mm/230 px
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LOGOTYP
FRIYTA OCH MARGINALER
En logotyp behöver luft runtom för att göra den tydlig. Frizonen runt
logotypen gäller även till papprets eller en trycksaks kanter, gör därför
inte logotypen för stor. Hur liten logotyp som bör användas beror på
sammanhang, se manérsida “placering”. En tumregel är att logotypen
inte ska förvanskas. Avancez-märket ska vara igenkännbart och namnet
läsligt. Nedanstående exempel är typiska gränsfall.

M-regeln
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Undantag gäller för kombinationslogotyper vid placering av webbadress under logotyp, ex www.chalmers.se som placeras under med
”M” regel. När den centrerade kombinationslogotypen används som
avsändare på omslaget av en större trycksak gäller även ”M” regeln
vid marginalplacering.

Halvcirkelsregeln
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LOGOTYP
FELAKTIG ANVÄNDNING
Logotypen är ett viktigt bärande element i en grafisk profil. Därför krävs
också en stor noggrannhet i dess användning. För att den ska behålla sin
tyngd och trovärdighet är det nödvändigt att den alltid hanteras korrekt.
Därför har vi få men tydliga regler.

CHALMERS
Chalmers logotyp är en bild.
Konstruera inte egna versioner.

Placera inte grafiska
element kring logotypen.

Ändra inte graden på
enskilda bokstäver.

Annan
Logo

Förändra inte förhållandet
mellan bokstäverna.
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Använd inte lågupplösta
eller skadade logotyper.

Sätt inte samman med
andra logotyper.

Bygg inte in logotypen
i andra märken.
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Förändra inte logotypens eller
bildmärkets proportioner.

Använd inte andra färger på logotypen
eller bildmärket än de tillåtna.

Ändra inte riktning.
Placera inte logotypen eller bildmärket
mot bakgrunder i närliggande färg eller
med komplexa mönster.
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LOGOTYP
CHALMERS + GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samverkande parter har ofta gemensam kommunikation och information.
Parterna ska visuellt samverka på ett tydligt och jämbördigt sätt. Logotypernas frizon och storlek ska balanseras för att ge största möjliga likhet
i intryck. Den gemensamma logotypen för Chalmers och Göteborgs univer
sitet är ett unikt ordmärke, dvs de enskilda bokstäverna är speciellt utformade.
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Nedanstående logotyper används för de institutioner och enheter som är
gemensamma för Chalmers och Göteborgs universitet. Observera att det
finns både svensk och engelsk version i svart och vitt samt en version med
Göteborgs universitets bildmärke i blått.
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TYPOGRAFI
Chalmers använder sig av två typsnitt, en antikva och en linjär. Antikvan
är Times Ten och Linjären är Akzidenz Grotesk. Denna text är satt i
Times Ten och rubriken i Akzidenz Grotesk. Med en antikva och en
linjär är man rustad för att lösa alla typografiska problem.

I trycksaker som distribueras i vår omvärld, exempelvis marknadsföringsmaterial, verksamhetsberättelser, visitkort, kuvert och liknande används
typsnitten Times Ten och Akzidenz Grotesk. Men för trycksaker av mer
brukskaraktär ställer vi inte de kraven, då kan man av praktiska skäl
använda Times, Helvetica eller Arial. I brev- och ppt-mallar används
huvudsakligen Arial.

Akzidenz Grotesk
Times Ten
Chalmers Designmanual
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TYPOGRAFI
AKZIDENZ GROTESK
Linjärer kallas de typsnitt som saknar ”klackar”. De är särskilt lämpliga
till rubriker och skylttext. Akzidenz Grotesk har sina rötter i 1800-talets
mitt, och är därmed en av de äldsta linjärerna. Detta typsnitt används
huvudsakligen i trycksaker, rubriker och ordmärken. Rekommenderade
ersättningstypsnitt: Helvetica eller Arial.

Akzidenz Grotesk, normal

ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
Akzidenz Grotesk, fet

ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö0123456789
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Lorem ipsum
dolor sit amet.
Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae
nobit et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id
ut rempor sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut
hillesectiae conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo
maionet amenihitaquo endande.
Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae
nobit et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id
ut rempor sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut
hillesectiae conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo
maionet amenihitaquo endande.
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TYPOGRAFI
TIMES TEN
En antikva är ett typsnitt som har ”klackar”, och lämpar sig därmed för löpande
text. Typsnittet Times gjordes ursprungligen för användning i dagspress och är
därför ekonomisk: mycket text får plats på en liten yta. Times finns i flera olika
varianter – Times Ten är en vid och öppen variant med mycket god läsbarhet.
Till Times Ten fungerar också de flesta vetenskapliga specialtecknen.
Rekommenderade ersättningstypsnitt: Times eller Times New Roman.

Times Ten, normal och kursiv

A B C DE F G H I J K L M N O B QR S T U V X Y Z Å ÄÖ
a b c d ef g h ijk l m n o p q r s t u v x y z å ä ö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C DE F G H I J K L M N O B Q R S T U V X Y Z Å ÄÖ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x yzå ä ö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Times Ten, kapitäler och fyrlinjesiffror

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å äö
012 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Lorem ipsum
dolor sit amet.
Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae
nobit et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id
ut rempor sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut
hillesectiae conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo
maionet amenihitaquo endande.
Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae
nobit et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id
ut rempor sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut
hillesectiae conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo
maionet amenihitaquo endande.
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TYPOGRAFI
WEBBTYPSNITT
Vid läsning på skärm fungerar ofta linjärer bättre än antikvor, framför
allt i mindre typsnittsstorlekar. På chalmers.se och Studentportalen
används genomgående typsnitten Arial eller Helvetica (beroende på
webbläsare och operativsystem). I digitala sammanhang har man ofta
varit beroende av de typsnitt läsaren har på sin dator, och kompabilitet
och läsbarhet har därför satt gränser för vilket typsnitt som används.

Arial

Modernare lösningar kring webbtypografi är på väg att få bred
tillgänglighet hos besökarna och kommer att leda till bättre styrning
av typsnittsanvändning i framtida digitala sammanhang.

Helvetica

Lorem ipsum dolor sit. Lorem ipsum dolor sit.
Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae nobit
et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id ut rempor
sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut hillesectiae
conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo maionet amenihitaquo endande.

Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae nobit
et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id ut rempor
sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut hillesectiae
conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo maionet amenihitaquo endande.

Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae nobit
et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id ut rempor
sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut hillesectiae
conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo maionet amenihitaquo endande.

Us rerumquam harum que quuntia voluptas et que rem quiae nobit
et vent et audae volest, sequost, con pos acia porest lab id ut rempor
sanimenist, solorersperi cum exped que iumquam, aut hillesectiae
conse voloribus dolorer iosaectem sequiasint est volo maionet amenihitaquo endande.
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FÄRGER
Chalmers är av tradition svart, vitt eller blått. Svart är huvudfärgen,
men också Chalmersblå kan användas. Chalmersgrå är speciellt
framtagen för bakgrunder, omslag och mönster. Färger definieras
med olika koder för olika reproduktions- och framställningsmetoder.
Till fyrfärgstryck används cmyk. Till dekorfärgstryck används pms.
Till bildskärm och video används rgb.

SVART

PANTONE
CMYK

0, 0, 0, 100

NCS
RGB

0, 0, 0
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Till webbsidor används Hexadecimal. Till lack, målarfärg mm används
ncs. Guld och Silver är godkända färger vid framtagning av speciella
trycksaker, avhandlingar, broschyrer och kataloger samt material till
akademiska högtider. Observera att guld och silver endast är exemplifierade nedan.

CHALMERSBLÅ

CHALMERSGRÅ

SILVER

GULD

PANTONE 287

PANTONE 5445

(PMS 877)

(PMS 872)

100, 70, 0, 10

25, 10, 10, 0

5040-R80B

2010-B10G

0, 0, 102

204, 204, 204
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FÄRGER
DEKORFÄRGER
Dekorfärger är färger som kompletterar Chalmers huvudfärger.
De stödjer visuellt mindre indelningar och kategoriseringar inom
huvudområdet Chalmers. Två exempel är Utbildningsområdesfärger
och Studentrekryteringens färger.

DEKORFÄRGER UTBILDNING

DEKORFÄRGER STUDENTREKRYTERING

SJÖFART

MASKINTEKNIK,
TEKNISK DESIGN,
AUTOMATION OCH
MEKATRONIK

ELEKTRONIK,
DATA, IT

SVART

GUL

LILA

#8AB313
C:31 M:2 Y:97 K:1

#006185
C:91 M:14 Y:10 K:13

#7CA9AE
C:37 M:7 Y:15 K:1

#B95A06
C:4 M:48 Y:99 K:4

C:0 M:0 Y:0 K:100

C:0 M:00 Y:100 K:0

C:60 M:90 Y:0 K:0

TEKNISK FYSIK
OCH TEKNISK
MATEMATIK

ARKITEKTUR
OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

INDUSTRIELL
EKONOMI, EKONOMI
OCH PRODUKTIONSTEKNIK

#000000
C:0 M:0 Y:0 K:100

#8F4137
C:12 M:65 Y:58 K:10

#6B468C
C:47 M:65 Y:2 K:1

KEMI- OCH
BIOTEKNIK

Chalmers Designmanual
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GRAFISKT MANÉR
Chalmers manér utgörs av ett antal grundläggande beståndsdelar:
logotypen, Avancez-märket, typsnitten och färgerna. Exemplen på
följande sidor är inte möjliga i alla program och kräver en del extra
kunskap liksom ”öga” för layout.
Vänd er till chalmersprofil@chalmers.se för rådgivning och hjälp.

Chalmers Designmanual
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GRAFISKT MANÉR
PLACERING AV LOGOTYP/AVANCEZ-MÄRKE
Vi strävar efter att placera vår logotyp så att Chalmers blir en tydlig
avsändare: högst upp, centrerat eller till vänster, alternativt längst ned
centrerat eller till höger. I digital produktion (ex video) sätts logotypen
istället i övre högra hörnet. Storleksmässigt bör den vara ”minimalistisk”,
inte täcka hela den aktuella ytans bredd.

Chalmers Designmanual
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GRAFISKT MANÉR
RUBRIKER
Huvudrubriker sätter vi alltid i Akzidenz Grotesk, i bold (fetstil) och
versaler. Oftast drar vi ihop bokstäverna till 90% bredd och ”kernar”
(tvingar) ihop dem med värdet -50 upp till -75 enheter, beroende på
storleksgraden. Bokstäverna ska stå tätt ihop, justeringar kan behövas
kring vissa bokstäver, t. ex. ”i”. Är rubriken flerradig sätts den med
kortare radavstånd än normalt.

CHALMERS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
CHALMERS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Chalmers Designmanual

CHALMERS
FOR A
SUSTAINABLE
FUTURE
Aspitatiorpos ereictum accum, occae eicid utassum harum apis
autatusandes modi doluptatus ipsant atis dolut fugitiunt ressiti
acia estrumFugiae doluptatemo estiostem excese voluptur audi
dit, ipsanis des entendita velentes doluptat ratium apic tessit
lab ipic te sit re nos entem et quo quias everum volorest ellupta
tquate alicatinum ium si officatature cus adiossuntis ea porerrum
volupieni de vel ma corerum hic te res enda doloriti sero volut
res disi quod ut erae. Ut aut il ium ium, si con rae molorendit
labore porepudit unt rehenimagnim dolori nobisquam, tem. Ut
quatus.
At libus dolorer upture ratis eos ut magnatus.
Netures comnit facest, sim aborerestis millor sitaquatiae nate
porem rehende lendaeceped magnam quidebi stionectia sum
di quam apic to volorehenet faciaercita delendem. Sint apelign
ienimus dolupta spelessunto quae et ommoluptae nam qui re
pore simusdam
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MERS

GRAFISKT MANÉR
ORDBILDER/FÄRGADE ORDBILDER
Har vi en övergripande rubrik/budskap försöker vi skapa en ordbild
av det genom kerning, uppdelning på fler rader, väldigt kort radavstånd
och förskjutningar av de ingående raderna. I vissa fall kan det också vara
lämpligt att sätta en del av texten i mindre grad och i regular, utan några
justeringar. En balans i ordbilden ska eftersträvas, utan att den blir
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INABLE

TURE

symmetrisk. Budskapet i ordbilden bör ”sticka ut”, antingen
i formuleringen eller formatering. Ibland fyller vi bokstäverna
i en ordbild/rubrik med en bild så att de får en färg utan att det
är en homogen färg.

CHALMERS
FOR A
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SUSTAINABLE
FUTURE

At libus dolorer upture ratis eos ut magnatus.
Netures comnit facest, sim aborerestis millor sitaquatiae nate
porem rehende lendaeceped magnam quidebi stionectia sum

GRAFISKT MANÉR
ASYMMETRISK LAYOUT
När det är möjligt strävar vi efter en asymmetrisk layout med utrymme för
luft eller bild. Det ger ett mer intressant utseende och inbjuder till läsning.
För att det inte ska bli ett splittrat intryck måste en viss balans dock uppnås.
Brödtext bör bara undantagsvis vara satt med jämn vänster- och högerkant
(marginaljusterad), vilket kräver extra omsorg om radavstånd, ord-/bokstavsmellanrum och avstavning för att inte läsbarheten ska störas.

Chalmers Designmanual
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MANÉR
GRAFISKT MANÉR
VIDEOPRODUKTION
VIDEOPRODUKTION
Chalmers
Chalmers har
harett
ettmanér
manérför
förvideoproduktion
videoproduktionsom
somanvänds
användsi officiella
i officiella
Chalmersproduktioner.
Chalmersproduktioner. Chalmersutseendet befästs genom relevanta
Chalmersutseendet
befästs genom
relevanta
sattastart-/titelskylt,
i Akzidenz Grotesk,
textobjekt satta i Akzidenz
Grotesk,
såsom textobjekt
namnskyltar,
såsom
namnskyltar,
start/titel-skylt,
faktaskyltar
samt
slutvinjett.
faktaskyltar samt slutvinjett. Mer utförlig information om hur maneret
Mer utförlig information om hur maneret ska tillämpas finns i anslutning till
ska tillämpas finns i anslutning till videomallarna, som finns att hämta
videomallarna, som finns att hämta på Chalmers interna webbplats, Insidan.
på Chalmers interna webbplats, www.chalmers.se/insidan.

– Chalmers logotyp finns med i övre högra hörnet av videon, fram till slutvinjett.
Filmens titel
ochfinns
intervjupersonernas
medfram
versaler.
•–Chalmers
logotyp
med i övre högra namn
hörnetskrivs
av videon,
till slutvinjett
Övrig information
och fakta skrivsnamn
medskrivs
versaler
gemener – vanlig text.
•–Filmens
titel och intervjupersonernas
medoch
versaler
•–Övrig
information
ochi fakta
med versaler
och–gemener
– vanlig
text
Namnskyltar
visas
nedreskrivs
tredjdelen
av bilden
till höger
eller vänster.
•–Namnskyltar
visasutgår
i nedre
tredjedelen
bilden
– till höger eller vänster
Färgsättningen
från
vit text påavsvart
bakgrund.
•–Färgsättningen
utgår från
vit större
text påvariant
svart bakgrund
Slutvinjetten består
av en
av logotypen samt en ljudeffekt.
• Slutvinjetten består av en större variant av logotypen samt en ljudeffekt

Chalmers Designmanual
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XX

GRAFISKT MANÉR
WEBBMANÉR
STARTSIDA

Syftet med vår webbplats är att öka tillgängligheten för besökaren.
Webbplatsen har en mängd funktioner som öppnar för interaktivitet,
som gör det enkelt att hitta rätt och snabbt att komma åt information.
Dessutom är den optimerad för att listas högt på olika sökmotorer, seo.
Här ser du landningssidan med en del av det som gör detta möjligt:
• Promotionyta/Takeover
• Luftig och tydlig design
• Fristående karuseller
• Interaktivitetsskapande funktioner - Header, footer och megameny
• Fliknavigering

Startsidan med promotionyta,
header, footer samt olika moduler

Chalmers Designmanual
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GRAFISKT MANÉR
BILDMANÉR
Vi arbetar för att all aktivitet på, kring och med Chalmers ska bidra
till att förverkliga vår vision om en hållbar framtid. Bilder är bra på
att förmedla både budskap och intryck. Rätt valda kommunicerar de
vad vi gör och står för, samtidigt som de bygger vår trovärdighet.

Därför ska våra bilder:
• Sammanfatta och förmedla det unika med Chalmers
• Visa vår kultur och förstärka vår position
• Spegla Chalmers som ett levande och dynamiskt universitet
• Lyfta Chalmers och Göteborg som en attraktiv plats att besöka,
bo och studera på

Rörelse, rymd, rena ytor

Närhet, koncentration och specialiserad kompetens

Chalmers Designmanual

Engagerande harmoni
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Arkitektur, byggnader & monument

Forskning

Skildra verkligheten

Personbilder, miljöer
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Livet på Chalmers i Göteborg
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GRAFISKT MANÉR
FELAKTIG BILDANVÄNDNING
De bilder vi använder i olika medier är viktiga bärare av vårt
varumärke och ska ge ett tydligt, attraktivt ochenhetligt intryck.
Det är också av stor vikt att upphovsrättsliga regler följs, liksom
de särskilda begränsningar som finns för publicering av bilder
på personer.

Mer information om ett enhetligt bildspråk och bildrättigheter
återfinns i Riktlinjer för bildanvändning på www.chalmers.se/insidan/

Använd inte bilder som är suddiga, bilder
som utdragna eller hoptryckta eller bilder
beskurna där huvudmotivet är utanför
bildramen.

Använd inte illustrationer som känns övertydliga, genre-/symbolbilder som känns
konstruerade eller bilder från bildbyråer om
motsvarande kan tas i Chalmersmiljö, med
personer som har anknytning till Chalmers.
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Använd inte bilder på människor från
bildbanker eller bilder med statister, skåde
spelare eller modeller.

Använd inte bilder av dålig kvalitet, som är
ur fokus, iscensatta bilder som ser konstlade ut eller bilder som är trista eller ointressanta. Använd inte heller dåligt ljussatta
bilder eller clipartbilder.
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MALLAR
Chalmers mallar för olika trycksaker har gemensam grund vare sig de är
mallar för Chalmers eller för gemensamma institutioner med Göteborgs
universitet. Skillnaden är i praktiken oftast logotypen. För mer information
kring mallarna, se www.chalmers.se/insidan.

Chalmers Designmanual
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MALLAR
VISITKORT OCH E-POSTSIGNATUR
Visitkortet är den mest personliga trycksaken och viktig för Chalmers
ansikte i omvärlden. Det finns de som önskar ge sina visitkort ett annat
utseende, men som representant för och anställd på Chalmers gäller
Chalmers mall. Formgivningen på visitkort för Chalmers och Göteborgs
universitets gemensamma institutioner är densamma.

Andra visitkort
I undantagsfall, inom vissa samarbeten, kan en speciellt utformad visitkortsmall
användas. Kontakta chalmersprofil@chalmers.se för överenskommelse om hur
Chalmers logotyp och Avancez-märke ska användas.

Namn Efternamn
Titel

INSTITUTION
Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg
Telefon: 031-772 00 00
Mobil:
0705-000 00
E-post: namn@chalmers.se
Webb: www.chalmers.se/ppd

Chalmers Designmanual

Det är bara logotypen som skiljer korten åt. För dig som arbetar på en
gemensam institution och använder de gemensamma visitkorten, betyder
det att man använder den fastställda kombinationen av Chalmers och
Göteborgs universitets logotyper.

E-post
De uppgifter man har på sitt visitkort ska också
anges i e-postsignaturen. Varken Chalmers logotyp
eller Avancez-märke ska användas i signaturen.

Namn Efternamn

Förnamn Efternamn
Titel | Title
Institutionen för xxx | Department of xxx
Avdelning xxx | Divison of xxx
+46(0)31 772 xx xx
+46(0)xxx-xx xx xx (mobile)
förnamn.efternamn@chalmers.se

INSTITUTION
Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg
Telefon: 031-772 00 00
Mobil:
0705-000 00
E-post: namn@chalmers.se
Webb: www.chalmers.se/ppd

Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology
Adress | Address
SE-412 96 Göteborg, Sweden
www.chalmers.se

Titel
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MALLAR
BREVPAPPER OCH KUVERT
Brevhuvudet är exklusivt avsett för logotypen. I brevpapprets fot är
institutionens namn tydligt markerat med versaler, och för att framhäva
institutionens område har vi även valt kortformen för institutionsnamnet,
t. ex. Bygg- och miljöteknik. I brev används huvudsakligen typsnittet Arial.

Tryckt brevpapper
Väljer institutionen att trycka brevpapper ska de tryckas på arkiv- eller
åldersbeständigt papper. Färgnummer
för institutionsnamnet är vid tryckning,
Pantone nr 287.
Kuvert
1. Chalmers logotyp, bredd 40 mm.
Färg svart. 10 mm från överkant,
15 mm från vänsterkant.
2. Chalmers Avancez-märke, bredd
30 mm. Färg svart. 12 mm från underkant, horisontell centrering.
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3. Rad 1: Akzidens-Grotesk medium.
Versaler 7/9, spärrning 50. Färg svart.
Rad 2 och 5: Akzidens Grotesk regular
Versaler 7/9, spärrning 0. Färg svart.
Rad 2 och 4 (engelska): Times-Ten
kursiv 7/9, spärrning 10. Extra radmellanrum 2 pt. Färg svart. Placering sista
raden: 12 mm från underkant, 15 mm
från vänsterkant.
4. Institutionens streck-kod. Färg
svart. 15 mm från vänsterkant, vertikal
centrering. (Tryckoriginal erhålles från
Posten) B + Postens portoruta 10 mm
från överkant, 15 mm från högerkant.
Chalmers skickar all post som B-post.
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MALLAR
FORSKARPOSTERS
Forskarposters förekommer i en mängd olika proportioner och format
så denna mall är endast vägledande. Tänk på att i möjligaste mån använda
Chalmers färger och typografi när du gör dina posters. Vanliga standardformat är affischformaten 700x1000 mm, ritningsformaten A0 (840x1188 mm)
eller A1 (594x840 mm), men konferensarrangörer anger ofta även andra
format. Denna mall är måttsatt för format 700x1000 mm.

Chalmers Designmanual
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MALLAR
ANNONSER
När Chalmers annonserar är det viktigt att budskapets formulering
och annonsens grafiska utformning stämmer väl överens med Chalmers
identitet och visuella framtoning. Ett medvetet och målgruppsstyrt val
av media ska göras.

Platsannonsering
Platsannonsering är ett viktigt tillfälle när Chalmers annonserar
i media. Därför blir platsannonsen viktig ur ett varumärkesperspektiv. För att synliggöra Chalmers på ett smakfullt sätt i sådana
sammanhang förnyas och moderniseras utseendet för plats
annonsering kontinuerligt enligt den visuella framtoningen.

VILL DU VARA MED OCH

Institutionen för teknisk fysik söker en projektkoordinator för
Flaggskeppet Grafen, EU:s största forskningssatsning, som leds
av Chalmers. Konsortiet omfattar initialt 126 akademiska och
industriella forskargrupper från 17 länder, och väntas växa
markant under den tio-åriga projekttiden.
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Urval. För mer information
kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren på 070–71 27 222.
Ansökan och mer information om tjänsten: www.finnvedenurval.se
Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik,
naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Vi har omkring 10 000 studenter
och 2 700 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt
grundaren William Chalmers motto: Avancez!
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Mer information om tjänsten hittar du under Lediga tjänster på

med fokus på experimentella studier av dieselmotorförbränning.
Mer informationen om tjänsten finner du under Lediga tjänster på

www.chalmers.se

www.chalmers.se

Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden.
Vi har omkring 10 000 studenter och 2 700 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat
Chalmers ända sedan starten 1829 helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, natur
vetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Vi har ca 10 000 studenter och 2 700 anställda.
Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto:
Avancez!
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MALLAR
POWERPOINT
Chalmers har tagit fram PowerPoint-mallar med vit bakgrund och svart
bård som ger en bättre visualisering. Exemplen nedan för svenska och
engelska presentationer samt mall för gemensamma enheter mellan
Chalmers och Göteborgs universitet. I ppt-mallar används huvudsakligen
typsnittet Arial.

To consent quam re volupid
ebiscid que quiamusam
iunt omnimusapid quunt fugit
omnimus.

To consent quam re volupid
ebiscid que quiamusam
iunt omnimusapid quunt fugit
omnimus.

To consent quam re volupid
ebiscid que quiamusam
iunt omnimusapid quunt fugit
omnimus.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

To consent quam re volupid ebiscid que
Quiamusam iunt omnimusapid
Uunt fugit omnimus.
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To consent quam re volupid ebiscid que
Quiamusam iunt omnimusapid
Uunt fugit omnimus.

To consent quam re volupid ebiscid que
Quiamusam iunt omnimusapid
Uunt fugit omnimus.
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MALLAR
ROLLUPS
På rollups sätts avsändaren högst upp, så att den syns ordentligt. I skissen
ses rekommenderade områden för de tre huvuddelar en rollup vanligen
består av. När avsändare och budskap är samma kan en logotyp ta plats
där de båda områdena överlappar. Illustrationer kan även vara utfallande.
Tänk på val av logotyp, bakgrundsfärg och illustration så budskap och
•
Nus maximolor sum none
avsändare framgår tydligt.
nis as est as autemquis

nis sunto il imus nullorrovit lab id quam sim unt abo.

•

Loris con pori atemolu ptatur, nes saessi nobit, consequame molor aspis quatasit.

•

Nem que vel eum faccusamet
faccum culles suntum hitem
quodit aliquo berum doloreictur.

AVSÄNDARE

BUDSKAP

ILLUSTRATION/
BILD
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MALLAR
AVHANDLINGAR, UPPSATSER,
EXAMENSARBETEN, RAPPORTER
Till doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, examens-/kandidatarbeten
och rapporter vid Chalmers finns enhetliga omslag med logotyp och
Avancez-märke. Dessa omslag får ej användas till andra publikationer.
Motsvarande omslag finns även för enheter gemensamma med Göteborgs
universitet. I de fall där en doktorand disputerar inom ramen för ett avtal
om dubbel doktorsexamen mellan Chalmers och ett utländskt partner-

universitet ska det andra universitetets logotyp och bildmärke finnas
med på omslagets framsida under Chalmers logotyp och på omslagets
rygg. På titelsidan ska det andra universitetets logotyp finnas med
till höger om Chalmers logotyp, centrerat på sidan. Chalmers Reproservice hjälper dig att utforma omslag och göra original för tryck.
För mer information kring mallar och tryck, se Chalmers Insidan.

UNIVERSITET

Guiding the development of
wood-based materials
towards more sustainable products

Guiding the development of
wood-based materials
towards more sustainable products

Guiding the development of
wood-based materials
towards more sustainable products
EMILIA EMILSSON

Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet

Guiding the development of
wood-based materials
towards more sustainable products

EMILIA EMILSSON

EMILIA EMILSSON

Guiding the development of
wood-based materials
towards more sustainable products
EMILIA EMILSSON

GUNILLA CLANCY

Department of Ckjkjk.jouhb jn kjkljjljjllökjghj
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2013

Department of Ckjkjk.jouhb jn kjkljjljjllökjghj
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2012

Examensarbete

Licentiatuppsats
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Department of Ckjkjk.jouhb jn kjkljjljjllökjghj
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2012

Doktorsavhandling

Department of Chemical and Biological Engineering
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Gothenburg, Sweden 2013

Department of Ckjkjk.jouhb jn kjkljjljjllökjghj
CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Gothenburg, Sweden 2013

Dubbel doktorsexamen
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