
Her finder du retningslinjere for brug af logo, placering, farver valg og 
andre elementer. Læs denne manual igennem før brug.

For at komme godt i gang installere venligt skrifttypen 
”Source Sans Pro” 

Installer skrifttypen:

1: Dobbeltklik på filen ”SourceSansPro-Regular.otf” i mappen SKRIFTYPER. 
2: Klik på ”Installer” (Windows) eller ”Installer font” (Mac) 

“Source Sans Pro” kan være Tentou’s standart skrifttype og kan herefter bruges til alle udgivelser, nyhedsbreve, brev, 
hæfter, bøger osv.   Dette gøres kun en gang på hver computer.

Designmanual TENTOU



TYPOGRAFISKE RETNINGSLINJERE:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå -.,?=)(/&%¤#”@*+

Source Sans Pro
  } Source Sans Pro Reg. 

Brødtekst

SOURCE SANS PRO
} Source Sans Pro Bold. 

Overskrifter
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå -.,?=)(/&%¤#”@*+

Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit

-Source Sans Pro - Extralight

“
”



GUIDELINES FOR LOGO OG MARGENER:
Den blå ramme omkring logoet definer afstanden til kanten af dokumentet logos indsættes i.



LOGO OPSÆTNING:
Logoet skal altid højrestilles og placeres enten i toppen, bunden // ved helsidet foto højre stilles og centreret som vis i eks. a3 herunder.

Forkert opsætning af logo: Logoet skal altid sættes på en hvid baggrund



FARVEPALET / TONESKALA:
A: Logo-element B: Baggrund / papir C: Gra sk elementer og dekoration D: Logo-tentou-skrift



BREVPAPIR OG KUVERTER:
Logo påstemples på kuverter nederst højre hjørne via stempel se eks. herunderPAPIRLINJE:



PAPIRLINJE:
CYCLUS

CYCLUS PAPIR:
Cyclus er grafisk  finpapir fremstillet udelukkende af fibre fra genbrugspapir. 
Det betyder reduceret forbrug af energi- og vandressourcer og signalerer i sig selv 
din virksomheds holdning til miljøet.
Cyclus er en komplet papirlinie med stor ensartethed i ruller såvel som i ark, og 
den eneste papirlinie, som kan løse samtlige papirbårne opgaver i en virk- 
somhed, der anvender tryksager, brevpapir, kopipapir, kuverter og visitkort.

Cyclus tilbyder kreative muligheder med afsæt i en fremstillingsproces, der er 
uden brug af miljøskadelige kemikalier. Derfor opfylder Cyclus alle væsentlige 
miljøcertifkater og opfylder dermed de strengeste krav fra myndighederne. 
Når du vælger Cyclus er du samtidig med til hvert år at omdanne 120.000 tons 
papiraffald til grafsk  finpapir.
Både Cyclus Print og Offset har fortjent miljøtilstanden i Nordic Swan, Blue Angel 
og på det seneste, EU-blomsten.



E-MAIL SIGNATUR:

Eksembel.

Med venlig hilsen/Best regards 
Søren Hermansen

Mobile: +45 21644391 
sh@energiakademiet.dk

Samsø Energiakademi 
Strandengen 1 - 8305 Samsø 

CVR 29056048
Tel.: 87 92 10 11

www.tentou.org
www.energiakademiet.dk 
www.arkiv.energiinstituttet.dk
www.denpositiveforandring.dk 
www.pioneerguide.com

TENTOU DESIGN MANUAL : 
Denne version, er skabt med udgangspunkt i Samsø energiakademi’s Designmanual, udviklet 
af MORE TO COME

Hvis der opstår problemer eller du har et spørgsmål: 
Line Noelle // Telefon: 26404610 // lna@energiakademiet.dk


