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Logo | Ülesehitus

100 ühiku kõrguse Coop Panga logo korral on laiendi suurus 45,949 ühikut (so. 100 px logo kõrguse puhul 64 pt).
Vahekriipsu kõrgus on 62 ühikut ja laius 5,21 ühikut. Vahekriipsu ja laiendi kaugus Coop Panga logost on seotud P tähega.
Logo laiendi suurus muutub logo suurendades ja vähendades proportsionaalselt.

Museo Sans 500



Logo | Kaitsetsoon ja miinimumlaius

Logo ümbritseb skeemil näidatud suurusega kaitstud ala, millesse ei tohi eristuvuse 
tagamiseks paigutada tekste ega teisi kujunduselemente, mida ei ole sätestatud stiiliraamatus. 
Logo kaitstud ala on määratud Coop Panga logotüübi kõrguse järgi ning ala moodustab pool logotüübi kõrgusest. 

Näide:
Kui logotüübi kõrgus on 2 cm, siis 

kaitstud ala suurus on 1 cm.

Logo soovituslik
miinimumlaius:
printides 25 mm
digitaalselt 150 pxl



Logo | Taustadel

Logo
heledal 
taustal
 
Coop Panga logo tuleb näidata 
originaalvärvides ainult heledal 
taustal (valge või hall).

Pildile paigutades otsusta vastavalt 
taustale kumba logoversiooni tuleb 
kasutada.

Logo
tumedal

taustal
 

Coop Panga logo tumedal taustal 
on alati üleni valge.

Pildile paigutades otsusta vastavalt 
taustale kumba logoversiooni tuleb 

kasutada.



Värvid
Meie värvid väljendavad meie energiat ja 
harmoneeruvad Coop Panga energiaga. Need 
mõjuvad värskelt, sõbralikult ja eestimaiselt. 
Võimaluse korral kasutame materjalidel oma 
põhivärvina Coop Panga sinist.

Põhivärvid

Lisavärvid

Värvide kasutamine

Teksti värvid taustadel



Värvid | Põhivärvid

Pantone Black C 
CMYK 0/0/0/100

RGB 0/0/0
 #000000

Pantone 285C
CMYK 91/43/0/0
RGB 0/120/210

#0078D2

Coop Panga värvipaleti moodustavad kaks põhivärvi (sinine, must) ja erinevad halltoonid. 
Värvid on ära näidatud Pantone Matching Systemi trükivärvikataloogi alusel täisvärvi (spot) ja 
neljavärvitrüki (process CMYK) vääringutes ja RGB väärtustes arvuti ja telemonitoride tarbeks. 

HalltoonidSinine Must Valge



Lisavärvid toovad brändi dünaamikat, aitavad tähelepanu
juhtida olulistele asjadele ja eristada kliendisegmente.

Värvid | Lisavärvid

HalltoonidSinine Must Valge Meresinine Tumesinine

Pantone 295C
CMYK 100/60/0/53

RGB 0/53/104
#003568

Pantone 3115 C
CMYK 70/0/20/0
RGB 22/190/207

 #16BECF

SOOVITUSLIK 
ERAKLIENDI VÄRV

SOOVITUSLIK 
ÄRIKLIENDI VÄRV



Taustavärvid
Taustavärvidena on lubatud kasutada
kõiki brändi värve peale musta.

Sinine peaks kõigil materjalidel 
olema domineeriv värvitoon.

Ärikliendi materjalidel võib kasutada 
lisaks sinisele ka tumesinist. 
Kombineeri taustade ja visuaalil 
olevate graafiliste elementide 
puhul nende värvitoonidega. 

Erakliendi materjalidel võib 
kasutada lisaks sinisele ka 
meresinist. Kombineeri taustade 
ja visuaalil olevate graafiliste 
elementide puhul nende 
värvitoonidega.

Lubatud on ka halltoonid, seda 
kuni 10% musta.

Värvid | Värvide kasutamine

HalltoonidSinine Valge
Eraklient
meresinine

Äriklient
tumesinine



Värvid | Teksti värvid taustadel

Teksti värvid
taustadel

Siin on näidatud kõik lubatud teksti 
värvid erinevatel taustadel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean sagittis ullamcorper 
lacus quis feugiat. Ut ac rhoncus arcu. 
Donec non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa
nurgas

Kasuta seda lahendust ainult trükistes,
muudel materjalidel võib 
jääda tekst liiga loetamatu



Kirjatüüp
Coop Panga kirjatüübid on üks osa brändi identiteedist.
Coop Panga kommunikatsioonis tuleb kasutada ainult 
CVI-s näidatud kirjatüüpe ja tüpograafilist hierarhiat, et 
saavutada õige visuaalne stiil.

Coop Panga kirjatüüp

Coop Panga kirjatüüp kirillitsas

Asendusfont digitaalseks kasutamiseks

Asendusfont tavakasutuseks 

Tüpograafiline hierarhia



Coop Panga kirjatüüp - 
Museo Sans
Coop Panga korporatiivne kirjatüüp on Museo Sans. Museo on kaasaegne sans-serif kirjatüüp, 
mis toetab paljusid keeli. See on mahukas fondiperekond, mille erinevaid stiile kasutatakse 
kohast ja tekstide rõhuasetusest lähtuvalt. Siiski on soovitav mitte kasutada rohkem kui kahte 
erinevat fondi paksust kõrvuti.

Disainer: Jos Buivenga   

Kirjatüüp | Coop Panga kirjatüüp  

AaBbCcDdEeFfGgHhIi 
JjKkLlMmNnOoPpQq 
RrSsTtUuVvWwXxYyZz 
ÅåÄäÖö1234567890!” 
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Museo Sans 100

Museo Sans 100 Italic

Museo Sans 300

Museo Sans 300 Italic

Museo Sans 700

Museo Sans 700 Italic

Museo Sans 500

Museo Sans 500 Italic

Aa Aa Aa Aa
Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas

Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas

Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas

Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas



Coop Panga 
kirjatüüp kirillitsas - 
Museo Sans Cyrillic
Coop Panga korporatiivne venekeelne kirjatüüp 
on Museo Sans Cyrillic. Kaldkirjas fonte saab vajadusel osta: 
www.myfonts.com/fonts/exljbris/museo-sans-cyrillic/

Kirjatüüp | Coop Panga kirjatüüp kirillitsas

AaБбВвГгДдЕеЖжЗзИи
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Museo Sans Cyrl 100 Museo Sans Cyrl 300 Museo Sans Cyrl 700Museo Sans Cyrl 500

Aa Aa Aa Aa
Лорем ипсум 
долор сит 
амет

Лорем ипсум 
долор сит 
амет

Лорем ипсум 
долор сит 
амет

Лорем ипсум 
долор сит 
амет



Open Sans
 
Open Sans on tasuta veebifont. See väga hea loetavusega ja 
sõbraliku olemusega sans-serif kirjatüüp toetab nii ladina, 
kreeka kui ka kirillitsa tähemärke. Open Sans on optimiseeritud 
nii trükiks kui ka veebis ja mobiilsetes seadmetes kasutamiseks. 

Disainer: Steve Matteson, Type Director of Ascender Corp

Kirjatüüp | Asendusfont digitaalseks kasutamiseks
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Open Sans Light Open Sans Regular Open Sans BoldOpen Sans Semibold

Aa Aa Aa Aa



Arial 
 
Arial on sans-serif kirjatüüp, mis on olemas paljudes erinevates 
tähepaksustes ja toetab erinevaid keeli. Tasuta kaasas paljude 
tekstitöötluseks või presentatsiooni koostamiseks vajalike 
tarkvaradega.

Kirjatüüp | Asendusfont tavakasutuseks
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Arial BoldArial Regular

Aa Aa



Kirjatüüp | Tüpograafiline hierarhia

Copytekst
Museo Sans

Esile tõstetud tekst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id 
tempor nibh. Curabitur ut posuere dui. In cursus orci ante, eget 
aliquam diam consectetur ut. Ut gravida euismod dolor vel conse-
quat. Donec tortor mi, ullamcorper eu mattis et, condimentum vel 
ligula. Sed ante lorem, tincidunt vel accumsan vel, faucibus eu 
mauris. 

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas

Tüpograafiline hierarhia
 
Kasutame võimalikult suuri õhukesi pealkirju ja väikest copyteksti.
Lubatud on pealkirjas kasutada erineva paksusega kirjatüüpe.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Aenean 
sagittis ullamcorper lacus quis 
feugiat. Ut ac rhoncus arcu. Donec 
non elit tristique. Fusce eget 
bibendum neque.

www.cooppank.ee

Hoiame elu 
igas Eestimaa 
nurgas

Museo Sans 


