Atlas

Manual de
identitate vizuală
Manualul de identiate vizuală este un set de
reguli care explică cum funcţionează brandul
dumneavoastră.

CONTACT

SOCIAL MEDIA

—
office@eatlas.ro
www.eatlas.ro

—
facebook.com
/eatlas

Grigore Alexandrescu 88
300369 - Timișoara
România

twitter.net
/eatlas
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Intro

Brandul reprezintă
modul în care
organizaţia este
percepută de
audienţa externă și
internnă
Brandul este rezultatul unui cumul de factori (activitatea
organizaţiei, tipul de interacţiune, comportamentul publi și
intern, atitudinea și ritmul comunicării) prin care se manifestă
public și intern organizaţia.
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1.1
Valori de brand
ÎNŢELEGEREA
VALORILOR
De prea multe ori, cei
din marketing orienteză
mesajele în jurul a
ceea ce ei cred a fi
cele mai importante
caracteristici ale
produsului sau
serviciului lor, în loc de
a cauta ceea ce este de
fapt important pentru
clienţii ţintă. Este
nevoie de timp pentru
a înţelege clienţii dvs.
și valorile lor, apoi se va
putea alinia mesajul în
consecinţă.

Valorile de bază definesc punctele forte ale companiei și
modul în care aceasta are nevoie să se comporte pentru a
atinge viziunea sa
Competitivitate
A source of enjoyment, amusement, or light-hearted pleasure

Responsabilitate
(Of a product, idea, etc.) featuring new methods; advanced and original

Excelenţă
As good as or better than others of a comparable nature

Integritate
Conserving an ecological balance by avoiding depletion of natural resources

Munca în echipă
Conserving an ecological balance by avoiding depletion of natural resources

Pentru mai multe detalii legate de valorile de brand, vizitaţi
www.eatlas.ro
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1.2
Mesajul brandului
MANAGEMENT
Eastern Digital - un
reper pentru eficienţă,
calitatea produselor și
serviciilor, deschidere
faţă de ideile colaboratorilor. Suntem cu
adevărat determinaţi
să oferim servicii și
produse exact așa
cum ne-ar place
și nouă să primim
și să îmbunătăţim
permanent calitatea
ofertei noastre în
fiecare detaliu al ei.
Doriţi să comunicaţi
sau să începeţi o
colaborare cu noi? Vă
așteptăm cu bucurie,
alături de noi, în familia
ATLAS!

Mesajul principal utilizat pentru a exprima promisiunea
brandului. Aceasta reflectă poziţia dorită a brandului

Un reper pentru
eficienţă,
calitatea
produselor
și serviciilor,
deschidere
faţă de ideile
colaboratorilor.
Pentru mai multe detalii legate de valorile de brand, vizitaţi
www.eatlas.ro
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2.1
Logo
A. LOGOMARK
Logomark-ul este un
simbol care nu conţine
numele brandului.

Identitatea vizuală este o componentă a cumulului de
factori ce influenţează percepţia brandului. Alături de
aceștia și aplicată corect contribuie la conturarea brandului.

A

B

B. LOGOTYPE
Logotipul face
referire la cuvantul
sau cuvintele care
formează numele
brandului.

C. LOGO
Logo-ul este elementul
principal de identificare
a companiei, a
oamenilor care lucrează
aici și a brandului
Atlas. Prin urmare,
este vital ca logo-ul
să respecte regulile
de utilizare cuprinse
în acest manual atunci
când este imprimat sau
expus digital.

C

Indiferent dacă este
tipărit pe un ambalaj,
produs sau inserat
intr-o prezentare
Power Point, logo-ul
Atlas trebuie sa aibă o
anumită prestanţă, să
denote profesionalism
și nu în ultimul rând,
să transmită valorile
companiei.

LOGO
Un logo bine conceput poate ajuta afacerea dvs. să iasă în evidenţă, să câștige
loialitatea clienţilor și să aibă un avantaj competitiv.
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2.2
Variante

Alegerea culorii dominante potrivită pentru brand este
crucial. Această culoare ar trebui să apară pe toate
materialele, inclusiv logo-ul și ambalaj.

UTILIZARE
Se întâmplă des ca
restricţiile impuse de
suportul media, pe care
este folosit logo-ul, să
împiedice folosirea lui
în crmoatica sau forma
standard.
Pentru aceste cazuri,
am dezvoltat 3 variante
de logo pentru diferite
utilizări.

LOGO
Un logo bine conceput poate ajuta afacerea dvs.să iasă în evidenţă, să câștige
loialitatea clienţilor și să aibă un avantaj competitiv.
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2.3
Variante
ATENŢIE
Fundalul influenţează decisiv modul
în care logo-ul funcţionează și dacă
este lizibil sau nu. Se preferă folosirea
logo-ului în negativ alb sau negru în
situaţiile în care fundalul este colorat.

IMPORTANT
Dimensiunea minimă va depinde întotdeauna de context.

Atlas - Manual de identitate vizuală

2.4
Dimensiunea
minimă

Dimensiunea logoului trebuie stabilită în funcţie de
aplicarea lui și de suportul media pentru a menţine
consistenţa identităţii Atlas.

A. DIMENSIUNEA MINIMĂ
Dimensiunea minimă va depinde
întotdeauna de context.
Din motive de lizibilitate, înălţimea
minimă admisă pentru logo-ul Atlas va
fi de 10 mm.

10 mm

Un aspect ce trebuie luat în considerare
este cel al redimensionării logo-ului,
care se va face respectând proporţiile,
fără a se distorsiona pe verticală sau
orizontală.

A

IMPORTANT
Dimensiunea minimă va depinde întotdeauna de context.
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2.5
Spaţiul tampon

Spaţiul care înconjoară logo-ul, cunoscut ca și “spaţiu
tampon” este la fel de important ca și logo-ul.

CE ESTE SPAŢIUL TAMPON
Pentru a păstra integritatea designului
și cerinţele identităţii, logoul trebuie să
iasă în evidenţă. Avînd în vedere aceste
necesităţi, logoul nu trebuie combinat
cu alte elemente grafice.
Pentru a asigura evidenţierea logoului,
trebuie definit un spaţiu egal cu
înălţimea textului din logo (1x) pentru a
proteja lizibilitatea identităţii și spaţiul
din jurul ei.

A

Acest spaţiu este numit spaţiul tampon
și este spaţiul liber minim permis între
logo și text, elemente de design sau
marginea paginii. În spaţiul tampon
este interzisă introducerea elementelor
ca: dungi, simboluri, imagini, text ori
elemente promoţionale de orice fel.
În cazuri excepţionale acest spaţiu
poate fi redus la 1/2x pentru situaţii
impuse de suportul media sau alte
condiţii.

A

A

IMPORTANT
Se întâmplă des ca restricţiile impuse de suportul media, pe care este folosit
logoul, să împiedice folosirea lui în cromatică sau forma standard.
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2.6
Reguli de utilizare

Pentru a asigura o coerentă în comunicarea vizuală a
identităţii am dezvoltat o serie de reguli de folosire a
logo-ului Atlas.

Nu deformaţi logo-ul

Nu schimbaţi culoarea elemetelor între ele logo-ul

Nu rotiţi logo-ul

Folosiţi variantele corecte în funcţie de cromatica necesară

Nu schimbaţi poziţia elementelor între ele

Nu schimbaţi tipul de caractere

Nu folosiţi contur alb în jurul elementelor!

Folosiţi logo-ul corespunzător în funcţie de culoarea fundalului

IMPORTANT
Se întâmplă des ca restricţiile impuse de suportul media, pe care este folosit
logoul, să împiedice folosirea lui în cromatică sau forma standard.
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3.1
Cromatica
CULORI PRIMARE
Culorile sunt o parte importantă a
identităţii Atlas. Gri-ul antracit și
portocaliul sunt culorile primare a
brandului.
Culorile reprezentative Atlas vor fi
preferate în comunicarea vizuală, de
aceea pe cât posibil vor fi utilizate
culoriile proprii.

Cromatica Atlas este puternică și contrastantă. Culorile
reprezintă compania și valorile de brand ale acesteia.
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Secundare

IMPORTANT
Este important ca aceste culori să fie reproduse cu exactitate și consecvenţă
în toate materialele
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3.2
Importanţa culorii
IMPORTANŢA CULORII
De fiecare dată când un consumator
interacţionează cu un brand, există
o oportunitate pentru companie
de a influenţa percepţiile publicul
lor. Deciziile de marketing vor
influenţa care design și culori
vor influenţa consumatorul să
cumpere. Prin educarea sa prin
psihologia din spatele teoria culorilor,
departamentul de marketing poate
atinge în continuare prin tehnici de
branding și mai bine legătura cu
piaţa, ceea ce duce la o relaţie mai
puternică faţă de marcă,consumatori
și profit crescut.

Specificaţiile de faţă trebuie respectate și urmate. Am ales
mai multe specificaţii în funcţie de metoda de reproducere
a culorii.
Aproape 90% din evaluarea oamenilor de produse sau
servicii se bazează pe culori. Datorită influenţei puternice
a culorilor asupra stării de spirit și sentimente, asocierea
lor cu acele produse poate influenţa atitudinile noastre și
afectează puterea de cumpărare faţă de branduri.

Portocaliu

Gri antracit

Gri mediu

Gri deschis

CMYK
C0/M90/Y100/K0

CMYK
C77/M84/Y52/K44

CMYK
C0/M0/Y0/K50

CMYK
C0/M0/Y0/K25

Web
#ef4023
Substractiv / RGB
R239/G65/B32

Web
#3a2a40
Substractiv / RGB
R59/G42/B65

Web
#939598
Substractiv / RGB
R214/G3/B60

Web
#c8c8c8
Substractiv / RGB
R0/G0/B79

Pantone
Pantone 166C

Pantone
Pantone 432C

Pantone
Pantone Cool Grey 7C

Pantone
Pantone 420C

Albastru

Mov

Verde

Galben

CMYK
C70/M20/Y0/K0

CMYK
C60/M80/Y0/K0

CMYK
C50/M0/Y100/K0

CMYK
C0/M15/Y100/K0

Web
#4298cc
Substractiv / RGB
R203/G68/B80

Web
#6a488e
Substractiv / RGB
R269/G49/B56

Web
#76bd22
Substractiv / RGB
R82/G87/B74

Web
#ffd400
Substractiv / RGB
R50/G100/B100

Pantone
Pantone 7688C

Pantone
Pantone 7678C

Pantone
Pantone 368C

Pantone
Pantone 116C

IMPORTANT
Formulele de culoare Pantone și CMYK au fost alese pentru reproducerea corectă a elementelor
grafice tipărite. Culorile RGB și HEX au fost alese pentru reproducerae corectă pe monitor.
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4.1
1.1
Brand Values
Familia
de caractere

Pangramă

Our brand Mailer Itas ma di quam lis quaspel luptus sequis
ium alit, que laut magni volorerum nati volo eum corpos
debis aspitis sam quia iuria d

Vând muzică
de jazz și
haine de
bun-gust în
New-York și
Quebec,
la preț ﬁx.
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1.1
4.2
Brand
Reguli Values
de scriere

Our brand Mailer Itas ma di quam lis quaspel luptus sequis
ium alit, que laut magni volorerum nati volo eum corpos
debis aspitis sam quia iuria d
Tipografia este elementul vizual al unui cuvant scris.
Mesajele transmise sub formă de text scris fac parte din
“vocea“ Atlas adresată audienţei. La fel de importantă
ca și folosirea corectă a familiilor de caractere de literă
specifice identităţii este și asigurarea că aceste mesaje
sunt redactate într-un mod profesionist clar.
Modul de scriere a textului este un aspect esenţial în
păstrarea consistenţei tipografice. Prin aderarea la un set
simplu de principii tipografice ajutăm ca textul să curgă
natural, fără a abate atenţia cititorului de la mesajul pe
care vrem să îl transmitem.

CE ESTE PANGRAMA?
O pangramă sau „propoziţie holoalfabetică” este un text care folosește toate
literele alfabetului unei limbi cel puţin o dată.
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Tipografia joacă un rol crucial în conceperea identităţii de
brand. Tipografia din logo-ul dvs. poate fi la fel de impact
ca un simbol grafic
PANTON
DIN NEXT ROUNDED

I’m Panton.
The primary
brand
typeface
DIN Next
Rounded is
the second
typeface
IMPORTANT
Alege stilul de justificare a blocului de literă cu atenţie. Aveţi grijă la abrevieri,
folosiţi cât mai puţine și evitaţi folosirea lor fără semne de punctuaţie.
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4.3
Ierarhie
LEADING
Pentru corpul de text să fie lizibil și
să fie confortabil pentru a fi citit,
o regulă generală este că valoarea
dinstanţei între rânduri ar trebui
să fie mai mare decât dimensiunea
fontului; de la 1.25 la 1.5 ori
VĂDUV ȘI ORFAN
A single word at the end of a column
is a widow and if it’s at the top of a
new column it’s an orphan. They look
bad and can be hard to read.
Un singur cuvânt ramas la finalul unei
coloane se numește “văduv”, iar dacă
este la început se numește “orfan”.
Formatarea este incorectă atât din
punct de vedere tehic cât și estetic.

Pentru a ajuta cititorul, titlurile sunt mari, subtitlul mai mic,
iar paragraful va avea o mărime de caracter normală.

Atlas
H1

Atlas
H2

Atlas
H3

Atlas
H4

Atlas
BODY COPY

Atlas
CAPTION
Atlas

CC

IMPORTANT
Când scrieţi propoziţii, începeţi fiecare propoziţie cu un singur spaţiu de literă.
Înainte să trimiteţi orice text în producţie asiguraţi-vă că textul este verificat cu atenţie
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4.4
Tipul de caractere primar
DISPONIBILITATE
Familia de caractere va putea fi
găsită aici:
www.myfonts.com/fonts/
font-fabric/panton
INFO
Panton
Designed by Fontfabric

Inspirat de fonturi grotești clasice
- Panton are propriul său stil unic,
exprimat în forme geometrice
perfect rotunjite.
Familia de fonturi este cel mai
potrivit pentru titluri de toate
dimensiunile, precum și pentru
blocuri de text care vin în ambele
variante maxime și minime. Stilurile
de font Panton sunt aplicabile
pentru orice tip de design grafic
în web, print, grafică în mișcare,
etc și perfect pentru tricouri și
alte elemente, cum ar fi postere și
logo-uri.

Hello I’m:
Panton
ABCDEFGHIJKLNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklno
pqrstuvwxyz
1234567890
Panton Regular
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&
Panton Bold
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&

IMPORTANT
Corpul de litere din sigla Atlas nu poate fi modificat sau înlocuit în nicio situaţie,
el este parte integrată a siglei alături de monograma Atlas.
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4.5
Tipul de caractere secundar
DISPONIBILITATE
Familia de caractere va putea fi
găsită aici:
http://www.myfonts.com/fonts/
linotype/din-next-rounded/
INFO
DIN Next Rounded
Designed by Linotype

DIN Next Rounded este o familie
de caractere elegante și ușor de
citit, fiind în același timp ușor de
recunoscut. Liniile drepte, rotunjimile
fac ca această familie să fie
prietenoasă, ușor de utilizat în arii
multiple ale comunicării.

Hello I’m:
DIN Next
Rounded
ABCDEFGHIJKLNO
PQRSTUVWXYZ
abcdefghijklno
pqrstuvwxyz
1234567890
DIN Next Rounded Regular
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&
DIN Next Rounded Bold
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
1234567890!@£$%^&

IMPORTANT
În cazul în care un document trebuie să fie parcurs sau completat de un utilizator extern, care nu deţine
familia de caractere pe calculator, se vor folosi fonturi alternative, disponibile in varii sisteme de operare:
Arial (PC) sau Helvetica (MAC)
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Cărţile de vizită sunt cele mai la îndemână instrumente de
popularizare a brandului.

5.1
Cartea de vizită
FORMAT
85 x 55 mm

8 mm
8 mm

85 mm

Horațio Costângioară

55 mm

Director

0722 384 557
horatio@eatlas.ro

Str. Grigore Alexandrescu 88
300369 Timișoara, România
www.eatlas.ro

8 mm

8 mm

85 mm
8 mm

DIMENSIUNI FONT
Nume
Panton Bold 10 pt
Funcţie Panton Regular 8 pt
Contact Panton Bold/Regular 8 pt

55 mm

MARGINI
Zona de siguranţă

Business Card

FOR MY MOBILE

8 mm

8 mm

IMPORTANT
Varianta în limba română a cărţii de vizită se va scris întotdeauna cu diacritice
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5.2
Coală cu antet
FORMAT
Majoritatea companiilor folosesc un
format internaţional pentru coala cu
antent, DIN A4 (210x297 mm)

Standard
210 mm

25 mm
20 mm
25 mm
25 mm

25 mm

MARGINI
Stânga
Dreapta
Sus
Jos

Coala cu antet folosită pentru orice tip de comunicare
oficială scrisă.

Reg. Com.: 10883400
C.U.I: F15/1840/1999
Sediu: Str. Grigore Alexandrescu 88
Timișoara, România
Banca: BRD Timișoara
Cont: RO88 BRDE 360S V136 3230 3600

DIMENSIUNI FONT
Titlu
Panton Semibold 24 pt
Subtitlu Panton Bold 12 pt
Paragraf Panton Regular 10 pt
OBSERVAŢII
Coala cu antet standard este gândită
să funcţioneze (pe lângă plicurile
format A4) cu plicuri format DIN DL și
DIN C5. Din acest considerent au fost
incluse două semne de îndoire.

Titlu document
Data
30.10.2015

297 mm

În atenția
Dl. Xulescu

Lorem ipsum
Simpos modiamus sum nostrum autem dolorec epuditem dolutem quo to blam quas isquibus,
sinime eume doloribus, quam alignist faccum que maximi, volor rat.

Lorem ipsum dolor sit
Busae omnim cus ut faccuptatius volorum istio. De verem quia dipicia dolest, natatias dolori
occulpa ruptium experero cum reprate ceatio est ero quo derchic tem dit, sum, voloratur am
apernat quam acilicat.
Taturem reperi auta solorio ofﬁctia volorest, nulluptur as dolore sus voluptist, maximuscimi,
ofﬁctus a consequi cus, accus et aut quodis sincta a doluptatias ut aute nullic tem reraerum
volorehent voluptio et etuscip suntis earum.
Nam, soluptaquo quam illiqui ducieni molecum, volo ius abore sitatqu ibuscit aut poreiurest,
sectat ullitis modipitiam restis et quundebis voluptas di ulparchitem facersperum
voluptaqui.

Cu stimă,

25 mm

IMPORTANT
Nu adăugaţi detalii ulterioare (în header sau footer) pe coala cu antet standard.
Acestea conţin doar adresele și datele de identificare și sunt pre-tipărite

20 mm
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Versiunea simplă

Reg. Com.: 10883400
C.U.I: F15/1840/1999
Sediu: Str. Grigore Alexandrescu 88
Timișoara, România
Banca: BRD Timișoara
Cont: RO88 BRDE 360S V136 3230 3600

IMPORTANT
Coala cu antet simplă oferă posibilitatea de personalizare cu numele, datele de
identificare și contactul personal.
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5.3
Plic DIN DL
FORMAT
DIN DL
110 x 220 mm
1/3 A4

Plicurile DIN DL sunt pre-tipărite și respectă un format
prestabilit care trebuie repsectat cu stricteţe.

Verso

Faţă

FEREASTRĂ
Fereastra este strategic amplasată pentru ca
adresa destinatarului să fie vizibilă, fără a duplica
adresa pe plic.

Str. Grigore Alexandrescu 88
Timișoara, România
Contact: 0722 384 557
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Mapa cu buzunar va păstra identitatea Atlas

5.4
Mapă
FORMAT
DIN A4

300 mm

420 mm

OFERTĂ GENERALĂ

Reg. Com.: 10883400
C.U.I: F15/1840/1999
Sediu: Str. Grigore Alexandrescu 88
Timișoara, România
Banca: BRD Timișoara
Cont: RO88 BRDE 360S V136 3230 3600

www.eatlas.ro

IMPORTANT
Nu se vor adăuga texte adiţionale pentru a nu altera designul acesteia
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5.5
Etichetă

În cazul în care se trimit colete sau documente cu
dimensiuni mai mari sau atipice se recomandă folosirea
etichetelor personalizate Atlas.

FORMAT
105 x 74 mm

105 mm

Str. Grigore Alexandrescu 88
Timișoara, România

74 mm

Contact: 0722 384 557

Destinatar

8 mm

IMPORTANT
Se va respecta întodeauna poziţionarea Expeditorului și a Destinatarului
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5.6
Semnătură e-mail

Semnătura de e-mail funcţionează precum o carte de
vizită în mediul online.

SEMNĂTURA DE EMAIL
Deoarece tot mai des este
folosită comunicarea prin mediuil
electronic, este necesară folosirea
unei semnături de email pentru o
identificare mai clară a expeditorului
și asocierea brandului Atlas.

Cimusda pore nossum cuptaqui blat ad etur arciae nulla doloreh enihici psapid et
lantur aliaes autemqui vendebit maximod itatiatur?
Et etur, nis suntum exere eles eate mostium quamet aute officiu mquiandamusa
nulpa estio. Aspel endam es et anis archit por atisque essunt in exeribus moles
reroria speditat offic tem asimaio. Nequi desti aliquiam ut vel idendentur, sed
moluptas es vendae rernate res id qui conse prehenis dolutem porent, simi, officat
quo et quae doloria et harchic te pa inimpore dis nit maxime.
Inusaperiae peliquis volessimin providebis sint porenda volum iumenecume dolupta
epudae eum la doluptat libus andunte mperum evel eatibusania cusanis volut
aspelis itibusdae nat doluptatet anto occustrum res volum vel estibus anto quo
enditis sinctis dolupit, cum

Horațio Costângioară / Director
Ofﬁce +0256 405 405 • Mobil +0722 384 557 • horatio@eatlas.ro • www.eatlas.ro

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not in the addresses indicated in this message (or responsible for
delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone.In such a case, you should destroy this message and
kindly notify the sender by reply e-mail.

IMPORTANT
Nu schimbaţi în niciun fel aspectul semnăturii de mail prin modificarea tipului
de caracter sau culoare.
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Comunicarea brandului Atlas denotă putere, credibilitate
și siguranţă. Elementele vizuale vor îsoţi mereu mesajul, îl
vor sublinia și întări.

5.7
Flyer

FLYER DIN A5
Pentru a susţine imaginea unitară a
brandului Atlas, se vor folosi ilustraţii
specifice, titluri mari, cromatică
definită în acest manual.

ACESTA ESTE
UN TITLU
ACESTA ESTE UN SUBTITLU
PE DOUĂ RÂNDURI

ACESTA ESTE
UN TITLU

Acesta este un paragraf re peribus ea corestrum
sus perepero ipsae nihitati corporemomni con
ratecumque mos etur solorehene elliquia velles
alibus, ut am con resti quo evel enimod ere,
ommodit dolor sit omen ipsum.
Avantaje
1.
2.
3.
4.

Avantaj 1
Avantaj 2
Avantaj 3
Avantaj 4

ACESTA ESTE UN SUBTITLU
PE DOUĂ RÂNDURI
CONTACT

SOCIAL MEDIA

—
office@eatlas.ro
www.eatlas.ro

—
facebook.com
/eatlas

Grigore Alexandrescu 88
300369 - Timișoara
România

twitter.net
/eatlas

IMPORTANT
Se va respecta întodeauna poziţionarea Expeditorului și a Destinatarului
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6.1
Iconografie

Pictografia este o formă de scriere care utilizează desene
de reprezentare, picturale, la fel ca și cuneiformă, într-o
oarecare măsură, de scriere hieroglific
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7.1
Fotografia
GHID

Fotografie și ilustraţiile sunt
instrumente foarte puternice și pline
de emoţie, care exprimă valorile
brandului la fel de puternic ca și culorile
și caracterele.

Fotografia este un instrument foarte puternic de
comunicare în cadrul brandului

Stil

Acest mini-ghid vă va ajuta în alegerea
fotografiilor potrivite pentru diferitele
medii de comunicare.

Subiect

Mix

IMPORTANT
Nu folosiţi niciodată fotografii sau imagini tip “clipart”
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7.2
Transparenţă

Modurile în care se va folosi transparenţa culorilor in
editarea digitala a fotografiilor va determina cum se vor
suprapune două layere
GRI ANTRACIT
MULTIPLY 80%

PORTOCALIU
MULTIPLY 100%

ALB NEGRU
NORMAL 100%

CAPTION
Aquatur sunt, quatat ipsam aut laboreperume perovitem et labo. Epe con nihilla cessimus et pa nonsed
eostisq uidusdaes eosandae re pro volorer epers
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8.1
Prezentare
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CONTACT

SOCIAL MEDIA

—
office@eatlas.ro
www.eatlas.ro

—
facebook.com
/eatlas

Grigore Alexandrescu 88
300369 - Timișoara
România

twitter.net
/eatlas

