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Vores designguide er retningslinjer for alt formidling af vores 
visuelle identitet og vores brand.

Målet er at formidle et moderne, entydigt og imødekommende 
billede af Dencon på nettet og digitalt, hvor sammenhæng 
og enkelthed er vigtige faktorer. Det er vigtigt, at brugeren 
fornemmer et identisk univers på tværs af digitale platforme.

Derfor har vi nogle faste retningslinier, som skal følges. F.eks.

• Brug Dencon farver og grafik i et gennemtænkt design
• Placer Dencons logo rigtigt på forskellige baggrunde
• Andvend billeder uden skygger og grafiske effekter 

I denne designguide finder du informationer om korrekt brug 
af de elementer, der indgår i Dencons visuelle identitet. Guiden 
er dynamisk og vil blive opdateret løbende.

God fornøjelse. 

Introduktion
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Logo

Primær logo 
Til højre ses det primære logo. Logoet findes i hvid 
og sort, hvor det primære logo er det i sort.

Sekundært logo 
Under det primære logo ses det sekundære logo. 
Logoet findes i hvid og sort, hvor det primære logo 
er det i sort. 
 
Det er vigtigt at understrege, at det er et sekundært 
logo, der kun andvendes når det primære logo 
ikke egner sig. Dette kan f.eks. være på en aflang 
overflade som en kuglepen.  

Logopakke 
På Dencons hjemmeside www.dencon.dk under 
Brand materiale kan Dencons logopakke down-
loades.   

Logopakken indeholder Dencons logoer i CMYK 
og RGB, samt positiv og negativ.  

Primært logo - positiv

Sekundært logo - positiv

Primært logo - negativ

Sekundært logo - negativ
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Logo

Logostørrelse

For at sikre læsbarheden af  det primære logo, er der 

defineret en minmumstørrelse for logoet. Minimum 

logostørrelse = 20x20 mm.

Der kan være undtagelser, når det gælder placer-

ing af logo på andre emner f.eks. kuglepenne eller 

lignende. I disse tilfælde skal det sekundære logo 

benyttes. Minimum logostørrelse = 10 mm i bredden.

Respektafstand

Der skal altid være en afstand mellem selve logoet 

og den nærmeste kant. Det kaldes respektafstand, 

som beskriver det område rundt om logoet, som skal 

holdes fri for andre elementer.

Der bruges minimum respektafstand til logoet i for-

hold til placering af tekst/andre elementer i et layout. 

Se to eksempler neders på siden. 

Eksempler

20 mm
X

X

XX

X

Min. logostørrelse Respektafstand

10 mm

X

X

XX

X

Min. logostørrelse Respektafstand

Lorem Ipsum er ganske enkelt fyldtekst fra print- og 
typografiindustrien. Lorem Ipsum har været standard 
fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker 
sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog 
til sammenligning af forskellige skrifttyper.
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Logo

Anvendelse af logo

Logoet skal altid placeres på en ensfarvet eller 
rolig baggrund med kontrastfyldt logo således, at 
der er kontrast til logoet så det fremstår tydeligt og 
iøjenfaldende.  

Til højre ses hvilke versioner af det primære logo som 

anvendes på forskellige baggrunde. Logoet findes i 

hvid og sort, hvor det primære logo er det i sort.

Samme regler gælder det sekundære logo. 
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Pay-off

Dencons pay-off udgøres af sætningen ”Vi gør gode 

medarbejdere bedre” eller på engelsk “We make 

good employees better”.

WE MAKE GOOD EMPLOYEES BETTER

VI GØRE GODE MEDARBEJDERE BEDRE
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Farver

Farvepalette 

Farvepaletten for Dencons visuelle identitet består 
af de fire farver vist her, opdelt i henholdsvis 
primære og sekundære identitetsfarver.

De primære farver består af farverne; Petroleum 
blue og Wood brown. De sekundære farver består 
af farverne; Petroleum blue fade og Wood brown 
fade. 

Farverne kan tage sig forskelligt ud alt efter hvilket 
materiale de bliver trykt på og tryk form, samt hvilk-
en skærm de bliver vidst på.

Der vil også forekomme nuanceforskel alt efter om 
man trykker med Pantone eller CMYK.

Under hver farve er der beskrevet farvekoder for de 
forskellige farvesystember. RGB er til web and 
Office Programmer. CMYK og Pantone bruges til 
print. HEX bruges til HTML-kodning. 

Wood brown
HEX #C29E80
RGB 194/158/128
CMYK 22/36/48/9
Pantone®  728U

Petroleum blue
HEX #4A5358
RGB 74/83/88
CMYK 67/51/47/41
Pantone®  546U

Petroleum blue fade 
HEX #DBDDDE
RGB 219/221/222
CMYK 17/11/12/0
Pantone®  546U (15% TINT) 

Wood brown fade
HEX #F3ECE6
RGB 243/236/230
CMYK 6/7/10/0
Pantone®  728U (20% TINT)

Primære farver

Sekundære farver
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Farver

Funktionsfarver 

De supplerende funktionsfarver indeholder 16 
farver. Disse farver anvendes i begrænset omfang – 
primært som ”grafik-farver” til informationsgrafik og 
diagrammer mv. 

Under hver farve er der beskrevet farvekoder for de 
forskellige farvesystember. RGB er til web and 
Office Programmer. CMYK bruges til print. 

Lysegrå
RGB 194/196/193

CMYK 27/18/23/2

Mørkebrun
RGB 123/106/98

CMYK 44/46/48/33

Mintgrøn
RGB 212/221/195

CMYK 44/46/48/33

Marineblå
RGB 65/77/89

CMYK 74/56/44/39

Mosgrøn
RGB 165/171/147

CMYK 39/24/43/6

Khaki grøn
RGB 97/107/91

CMYK 60/40/58/30

Frost blå
RGB 226/234/237
CMYK 13/5/7/0

Himmelblå
RGB 127/155/170

CMYK 54/29/25/6

Pudder
RGB 234/207/198
CMYK 9/22/21/0

Okkergul
RGB 213/173/91

CMYK 16/31/71/4

Abrikos
RGB 194/120/80

CMYK 20/57/69/9

Aubergine
RGB 102/83/81

CMYK 48/54/48/44

Antracitgrå
RGB 74/76/78

CMYK 64/53/50/47

Sort
RGB 26/26/27

CMYK 77/68/60/82

Hvid
RGB 243/240/227
CMYK 6/5/13/0

Lysebrun
RGB 182/169/152

CMYK 29/28/37/9

Funktionsfarver
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Design
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Gennemsigtig tekst 
Dencons gennemgående design element er en gen-
nemsigtig tekst. Det grafiske element kan placeres 
horisontalt: Venstre side og mod højre, eller vertikalt: 
Nede fra og op.

Teksten må gerne opdeles i to linier, og gå ud over 
kanterne på dokumentet. 

Det grafiske element kan anvendes i de to sekundære 
farver, Petroleum blue fade eller Wood brown fade.

Teksten skal have en opacitet på 10%, samt en line-
height på 100% af skriftsstørrelsen.
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Typografi

Primære font
Futura er den primære gennemgående font til tekster
og bruges både i overskrifter og brødtekst. Den 
primære font benyttes til trykt materiale fx. brochurer 
og skilte, samt grafik 

Dencon bruger Futura-udgaverne: Light, -Book, 
-Medium og -Bold. Futura Bold er den primære skift-
type til overskrifter. Futura Medium bruges til under-
overskrifter. Futura Book bruges til brødtekst. 

Futura er kun tilgængelig på Creative Cloud igen-
nem en licens. 

Futura Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;

Futura Book
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;

Futura Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;

Futura Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;
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Arial Regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!”§#€%&?+*@:;

Typografi

Arial
Som sekundær skifttype anvendes Arial. Fonten Ar-
ial benyttes kun til dokumenter hvor det kun er Of-
fice-pakken der er tilgængelig, f.eks. PowerPoint-
præsentationer, wordtemplates samt mails. 

Arial kommer I to varianter. Arial Bold bruges til 
overskrifter og Arial Regular bruges til brødtekst. 

Fonten er en Google Font og dermed websafe og 
tilgængelig for alle. 
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Tryksager

Visitkort
Dencons visitkort laves i 55x85 mm med tryk på 
begge sider. 

På visitkortets forside er de personlige oplysninger 
placeret til venstre. Dencons logo er placeret til højre, 
og nederst er Dencons oplysninger. Bagsiden er i 
petroleum blue med Dencons logo i 20x20 mm i 
hvid placeret i centrum.

Visitkortene sendes til tryk hos Vibla og printes på 
300g ubestrøget papir. 

Forside

Bagside
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Tryksager 

Brevpapir
Dencons brevpapir... 

 
 
 
 
 
 
 

Dencon A/S    
Skyttevej 21  
DK-7800 Skive 
+45 9752 1722  
Dencon@dencon.dk   
www.dencon.dk  

 
 

CVR 2691 8111 
Bank: Spar Nord 
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Papirkvalitet

Ubestrøget 
Så vidt muligt trykkes alle materialer på ubestrøget 
papir 
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Miljø

Større oplag af Dencons materialer, som f.eks. kat-
aloget, skal så vidt muligt udføres på morderne 
miljøbevidste trykkerier med miljøcertificering til 
svanemærket- og FSC-godkendt produktion.  

Svanemærket
Svanemærket er Nordisk Ministerråds miljømærke 
for non-food produkter. Det viser, at varerne er 
blandt de mindst miljøbelastende i den pågæl-
dende varegruppe. Mærket sætter grænser for 
udledning af giftige stoffer og for indholdet af uøn-
skede stoffer i varen.

FSC-mærket
FSC-mærket er en international mærkningsordning 
til træ og papir. I en FSC-certificeret skov bliver der 
ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at repro-
ducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og 
planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der 
arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhed-
sudstyr og ordentlig løn. 
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Ikoner 

Sociale Medier
Dencons ikoner til sociale medier er i to udgaver, en  

Facebook Instagram Linkedin Pinterest Youtube
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Dansk 
element  
Logo
Dencons ‘Dansk element’ logo ses til højre og 
anvendes kun i en hvid version på en sort baggrund. 

Grafiske elementer 
Det grafiske element består af tre håndtegnede 
cirkler. Cirklerne bruges listepunkter. 

Dansk element logo 

Eksempel 

Grafiske elementer 
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Billedstil 

Miljøbilleder

Til Dencons katalog bliver der fremstillet miljøbilled-
er med Dencons produkter. Produkterne er indsat 
på moderen, lyse lokationer.

Visualiseringerne er lavet af Flow Studio
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Billedstil 

Detaljebilleder

Udover miljøbilleder 
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Billedeffekter 

Overlay på billeder

Overlay på billeder anvendes når der skal indsættes 
tekst over billedet. For at gøre teksten mere læsbar 
indsættes et gennemsigtigt lag med farve over billedet.   
 
Farverne der benyttes er de to primærfarver, Petrole-
um blue og Wood brown, med normalt blend-mode. 
Opaciteten skal være omkring 50%, men kan variere 
en smule ift. eksponering.

Dansk indretning. 
Dansk kvalitet.
Siden 1964 har Dencon forsynet virksomheder over hele 
Europa med et særligt dansk udtryk i forbindelse med 
indretning af kontorer, kantiner og receptioner. 

Dansk indretning. 
Dansk kvalitet.
Siden 1964 har Dencon forsynet virksomheder over hele 
Europa med et særligt dansk udtryk i forbindelse med 
indretning af kontorer, kantiner og receptioner. 

Billede

Billede

Overlay

Overlay

Tekst

Tekst
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Billedeffekter 

Effekter

Som udgangspunkt må der ikke laves effekter på 
billeder. Der kan laves en diskret skygge på billed-
erne, særligt hvis billedet går i et med baggrunden.

Billederne må ikke forvrænges eller sløres. 
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Billedformat 

Hero for hovedsider 

Findes på Forside
  Bliv inspireret

Dimensioner  1920x1080px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  3840x2160px

Komprimering JPG
  Maks. 500-700 kb.

1920px

10
80

px

Eksempel 
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Billedformat 

Hero for case

Findes på        Detaljesiden for cases
          

Dimensioner  870x675px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  1740x1350px

Komprimering JPG
  Maks. 300-400 kb.

870px

67
5p

x

Eksempel 
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Billedformat 

Hero for nyhedssider

Findes på        Detaljesiden for nyheder samt  
  thumbnail

Dimensioner  870x675px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  1740x1350px

Komprimering JPG
  Maks. 300-400 kb.

870px

67
5p

x

Eksempel 



 26

Billedformat 

Hero for detaljesider

Findes på        Alle generiske undersider der  
  opbygges i Umbraco

Dimensioner  870x1032px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  1740x2064px

Komprimering JPG
  Maks. 300-400 kb.

870px

10
32

px
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Billedformat 

Image row

Findes på        Undersider der opbygges i   
  Umbraco. Disse indsættes i en  
  row.

Dimensioner  735x735px. 
  Skal eksporteres ved 2x i
  1470x1470px

Komprimering JPG
  Maks. 300-350 kb.

735px

73
5p

x
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Billedformat 

Personalebilleder
Findes på        Kontakt

Billedstil  Portræt af personale i farver med  
  den viste baggrund.

Dimensioner  395x470px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  790x940px

Komprimering JPG
  Maks. 200-250 kb.

395px

39
5p

x

Eksempel 
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Billedformat 

Overfladefelt på overfladekort 

Findes på        Design og værktøjer

Dimensioner  219x470px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  790x940px

Komprimering JPG
  Maks. 200-250 kb.

219px

21
9p

x

Marineblå lak
NCS S-7010 R90B

Eksempel 
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Billedformat 

Quotes
Findes på        Undersider der opbygges i   
  Umbraco. Disse indsættes i  
  en row.

Dimensioner  115x115px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  230x230px

Komprimering JPG
  Maks. 100-150 kb.

115px

11
5p

x

Eksempel 
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Billedformat 

Galleribilleder
Findes på        Undersider der opbygges i   
  Umbraco. Disse indsættes i  
  en row.

Dimensioner  801x615px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  1602x1230px

Komprimering JPG
  Maks. 100-150 kb.

801px

61
5p

x

Eksempel 
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Billedformat 

Dansk element 
Findes på        Dansk element sektion 

Billedstil  Closeups/portræt af arkitekt,  
  produktionsmand og Henrik,  
  CEO. Billederne skal være   
  sort/hvid på sort baggrund og  
  fremstå professionelt. 

Dimensioner  801x615px
  Skal eksporteres ved 2x i   
  1717x2173px

Komprimering JPG
  Maks. 150-200 kb.

801px

80
1p

x

Eksempel 
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Merchandise 

Vandflaske 

WE MAKE GOOD 
EMPLOYEES BETTER
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Mail

E-mailsignatur 
Dencons e-mailsignatur er sat op så designet følger
retnings-linierne for den overordnede visuelle 
identitet – og samtidig sikrer klar og tydelig kom-
munikation.

I opsætningen af e-mailsignaturen må der ikke 
gøres brug af andre skrifttyper, formateringer, farver
eller grafiske elementer, end hvad der er beskrevet 
her.

A                Med venlig hilsen/Kind regards
Skrifttype: Arial
Størrelse: 11pt
Farver: Petroleum blue

 B               Navn
Skrifttype: Arial
Størrelse: 11pt
Farve: Petroleum blue

C               Titel
Skrifttype: Arial
Størrelse:11 pt
Farve: Wood brown

 D            Logo
Størrelse: 
Farve: Sort

E              Kontaktoplysninger
Skrifttype: Arial
Størrelse: 9 pt
Farve: Petroleum blue

F              Forsat bundstreg
Skrifttype: Arial
Størrelse: 8 pt
Farve: Wood brown

G            Kontaktoplysninger
Skrifttype: Arial
Størrelse: 8 pt
Farve: Petroleum blue 

H            Sociale medier 
Størrelse: 8x8mm

Farve: Petroleum blue

A

B
C

E
D

F
G

H
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Powerpoint

Powerpoint skabelon
Denne skabelon anvendes til præsentationer i 
Microsoft Power Point. Der findes foruddefinerede 
layouts i skabelonen, som skal anvendes ved 
udformning af præsentationer.

I skabelonen findes der to slags dias. Statiske dias 
med f.eks. vores farvepalette, og dynamiske dias 
som f.eks. forsiden.

De statiske dias skal anvendes uden tilføjelser. Der er 
derfor heller ikke tilføjet pladsholdere til tekst eller 
billeder på disse. 

De dynamiske dias indeholder pladsholdere til tekst 
og billeder, som derfor kan tilpasses individuelt. 

Statiske dias Dynamiske dias
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