
Graafinen ohjeisto
Logo, typografia, värit 



Yleistä
Satateräs brändi

Satateräs Oy on Siikaisissa sijaitseva nosto- ja siirtolaitteita 
valmistava täydenpalvelun konepaja. Satateräksen tuotteita ovat 
mm. massiiviset siltanosturit, nosturiradat, kääntöpuominosturit, 
profiilinosturijärjestelmät, nosto-orret, köysi- ja ketjunostimet. 
Yksilöllisesti suunnitellut ja toteutetut nostoapuvälineet ovat 
yrityksen osaamista painavimmillaan. 

Vuonna 1975 perustetulla Satateräksellä on on vankat juuret per-
heyrityksenä. Alusta saakka Satateräs erottui muista metallialan 
toimijoista, sillä suurin osa tuotteista on kokonaan omaa tuotan-
toa suunnittelusta valmistukseen.

Tämä ohjeisto on laadittu yleiseksi ohjenuoraksi, joka tarkoitus 
on huolehtia Satateräs -brändin tasalaatuisuudesta ja materiaalin 
johdonmukaisesta käytöstä. 

Lisätietoja

Satateräksen mediakirjastosta on ladatta-
vissa niin logo-originaalit, lehdistökuvia kuin 
esitteitä. Mediakirjaston löydät osoitteesta: 
www.satateras.fi/media.

Mikäli et löydä kaipaamaasi materiaalia tai 
sinulla on kysyttävää Satateräksen brändistä, 
ota yhteyttä:

Toimitusjohtaja Juha Paukkunen 
0400 684 698
juha.paukkunen@satateras.fi

Mainostoimisto JiPS Oy
Jari Sundgren 
050 40 555 40
jari@jips.fi



Logon suoja-alue

Logo
Yrityslogo ja suoja-alue

Logo on graafisen ilmeen tärkein elementti ja se tulee sisällyttää 
kaikkeen yritykseen liittyvään materiaaliin ja viestintään muuta-
maa poikkeusta lukuunottamatta.

Logosta käytetään pääasiassa versiota, joka sisältää 
pääosan ja seliterivin. Logosta voidaan käyttää myös pelkkää 
pääosaa ja molempien muunnosten negatiivista versiota.

Satateräksen logoa voidaan käyttää yhdessä yhteistyökumppa-
nin SWF Krantechnik GmbH:n logon kanssa. Molempien logojen 
suoja-alue on säilytettävä eikä SWF logo saa olla painoarvol-
taan isommassa asemassa.

Logon käytössä pitää huomioida sen arvokas käyttö sekä 
suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei saa asettaa muita elementte-
jä. Logoa ei saa muunnella, vääristää tai käyttää poikkeavissa 
väreissä.

Logon eri versiot ladattavissa osoitteesta: 
www.satateras.fi/media
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Logo
Logon variaatiot

Pääosa sinisellä taustalla Negatiivinen logo ilman seliteriviä

Negatiivinen logo seliterivilläLogo ilman seliteriviä



Värit
Yritysvärit

Satateräksen päävärit ovat sininen ja keltainen. Lisäksi voidaan 
käyttää mustaa, valkoista ja vaaleanharmaata.

C 100 / M 88 / Y 18 / K 2
R 0 / G 35 / B 149
Web: #001d85
Pantone Reflex Blue C
RAL 5002 Ultramarine Blue

C 0 / M 0 / Y 100 / K 10
R 242 / G 220 / B 0
Web: #f2dc00
PANTONE 3965 C
RAL 1018 Zinc yellow

C 0 / M 0 / Y 0 / K 10
R 237 / G 237  / B 237 
Web: #ededed

C 0 / M 0 / Y 0 / K 0
R 255 / G 255  / B 255 
Web: #ffffff

C 0 / M 0 / Y 0 / K 100
R 0 / G 0  / B 0
Web: #000000



Typografia
Kirjasintyypit ja niiden käyttö Magistral Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789

Magistral Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789

Magistral Extra Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789

Satateräksen fontti on Magistral ja sen eri leikkaukset. Vaihto-
ehtoisena fonttina voidaan käyttää Helvetica Neue fonttia, jos 
Magistral ei jostain syystä ole käytetävissä.

Magistral Light Italic on leipätekstissä ja pienemmissä väliotsi-
koissa käytettävä fontti. 

Magistral Medium Italic fonttia käytetään korostusteksteissä ja 
pääotsikoissa.

Magistral Extra Bold Italic on erikoisfontti, jota käytetään koros-
tusteksteissä ja tapauskohtaisesti otsikoissa.

Helvetica Neue (Vaihtoehtofontti)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789



Muut elementit
Graafiset elementit ja niiden käyttö

Satateräksen graafiseen ilmeeseen kuuluu myös keltainen ja 
sininen palkki. Keltaista palkkia käytetään 

Lisänä voidaan käyttää myös kotimaisuudesta kertovaa merk-
kiä, sinivalkoista F-kirjainta (ohessa).



www.satateras.fi


