
Profilhåndbok 
VERSJON 1.0. 2016

Adresse 
STAVANGER BOLIGBYGG KF V/ ERIK HIRTH
BOLIGKONTORET
LØKKEVEIEN 51
4008 STAVANGER

Telefon
TLF: 51 50 83 00 
(51 50 70 90)

Web
POST@STAVANGER-BOLIGBYGG.NO
WWW.STAVANGER-BOLIGBYGG.NO

Kontakt



2Profilhåndbok

1.1
GRAFISK PROFIL

Stavanger boligbygg skal fremstå som en tydelig og 
enhetlig avsender. Den grafiske profilen skal brukes 
konsekvent og korrekt for å sikre at Stavanger boligbygg 
gjenkjennes som avsender i all kommunikasjon.

Den grafiske profilen er Stavanger boligbyggs synlige 
identitet og skal være synlig på alle flater, print 
og digitalt.

Den grafiske profilen er summen av alle elementer 
som logo, typografi, fargepalett og grafiske former. 
Stavanger boligbygg skal fremstå ryddig og profesjonell 

i bruken av sin grafiske profil. Den grafiske profilen er 
vist i denne profilmanualen, og videreutvikles ved behov. 
Webside, visittkort, skilt og alt annet materiell skal være 
iht. Stavanger boligbyggs grafiske profil.

Ta kontakt med Stavanger boligbygg på 
post@stavanger-boligbygg.no for veiledning 
og spørsmål. 
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1.3
LOGO STÅENDE

Logoen er sammensatt av symbol og Stavanger boligbyggs 
 navnetrekk. 

Logosymbol: Symbolet verner om Stavanger og alle de 
 forskjellige boligtypene som Stavanger boligbygg administrerer. 
 Logosymbolet kan brukes til utsnitt og danne grafiske element 
i profilen. 

Logoen kan animeres, og underbygger ideen om bygg som blir 
bebodd ved å skru av og på “lyset” i vinduene. Byggene kan også 
vokse og endre seg.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge sterkere merkevare, 
skal Stavanger boligbygg sin logo alltid se ut som vist her.
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Logoen finnes i to varianter. Positiv og negativ versjon.
Negativ versjon skal brukes på mørke bakgrunner/bilder.

Logo konstruksjonen og proporsjonene må aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer 
 innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originalfiler
eller kontakt Stavanger boligbygg.

1.4
LOGO STÅENDE, 
NEGATIV
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Dersom det ikke kan benyttes farger skal logo i sort eller hvit 
brukes.

Logo konstruksjonen og proporsjonene må aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer 
 innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originalfiler
eller kontakt Stavanger boligbygg.

1.5
LOGO STÅENDE, 
SORT/HVIT
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1.6
LOGO LIGGENDE

Logoen er sammensatt av symbol og Stavanger boligbyggs 
 navnetrekk. Dersom det ikke er plass til stående logo, skal 
 liggende logo benyttes. 

Logosymbol: Symbolet verner om Stavanger og alle de 
 forskjellige boligtypene som Stavanger boligbygg administrerer. 
 Logosymbolet kan brukes til utsnitt og danne grafiske element 
i profilen. 

Logoen kan animeres, og underbygger ideen om bygg som blir 
bebodd ved å skru av og på “lyset” i vinduene. Byggene kan også 
vokse og endre seg.

For å opprettholde gjenkjennelse og bygge sterkere merkevare, 
skal Stavanger boligbygg sin logo alltid se ut som vist her.
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Logoen finnes i to varianter. Positiv og negativ versjon.
Negativ versjon skal brukes på mørke bakgrunner/bilder. Dersom 
det ikke er plass til stående logo, skal  liggende logo benyttes. 

Logo konstruksjonen og proporsjonene må aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer 
 innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originalfiler
eller kontakt Stavanger boligbygg.

1.7
LOGO LIGGENDE, 
NEGATIV
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Dersom det ikke kan benyttes farger, skal logo i sort eller hvit 
brukes.

Logo konstruksjonen og proporsjonene må aldri  forandres. 
Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende elementer 
 innenfor feltet som ligger bak logoen. Bruk alltid originalfiler
eller kontakt Stavanger boligbygg.

1.8
LOGO LIGGENDE, 
SORT/HVIT
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SYMBOL
Logosymbol kan benyttes uten logotypografien.

BESKYTTELSESOMRÅDE
Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer 
plasseres for tett inntil logo. For at logoen skal stå fram klart og 
tydelig, og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det 
være et beskyttelsesområde rundt logoen.

Den stiplete linjen til høyre viser minimumsavstanden (1B) til 
 andre grafiske elementer.

MINIMUM STØRRELSE
Minimum høyde er alltid 20 mm.

1.9
LOGO STÅENDE,
SYNLIGHET

1B

1
B 20 mm

1B

1
B
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SYMBOL
Logosymbol kan benyttes uten logotypografien.

BESKYTTELSESOMRÅDE
Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer 
plasseres for tett inntil logo. For at logoen skal stå fram klart og 
tydelig, og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det 
være et beskyttelsesområde rundt logoen.

Den stiplete linjen til høre viser minimumsavstanden (1B) til andre 
grafiske elementer.

MINIMUMSTØRRELSE
Minimum bredde er alltid 30 mm.

1.10
LOGO LIGGENDE,
SYNLIGHET

1B

1
B

30 mm

1B

1
B
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1.11
FORHOLD

Her vises eksempler på hvordan logoen skal stå sammen med 
andre logoer, det være seg Stavanger kommune eller andre 
 utbyggere. 

Størrelsesforhold og begrenset plass er her tatt hensyn til. 

Logo konstruksjonen og proporsjonene må alikevel aldri 
 forandres. Det skal heller aldri settes tekst eller forstyrrende 
elementer på logoen. Bruk alltid  originalene eller kontakt 
Stavanger boligbygg.



Farger
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2.0
FARGER

HOVEDFARGER
Stavanger boligbygg har sin helt egen distinktive fargepalett. 
 Hovedfargene fungerer som viktige profilbærere for å skille SBB 
fra konkurrenter i markedet.

Når det er mulig, bruk SBB sine hovedfarger for å oppnå helhet 
i alt materiell. Ikke bruk farger utover fargepaletten. Fargeprøver 
bør alltid brukes for å få en konsekvent fargebruk.

HOVEDFARGER TILLEGGSFARGER

CMYK: 100, 90,10, 77

RGB: 15, 10, 48

WEB: #0f0a30

PM
S 

27
67

 C
P

CMYK: 0, 54, 38, 0

RGB: 242, 146, 139

WEB: #f1918a

CMYK: 65, 9, 0, 53

RGB: 44, 108, 136

WEB: #2c6c88

PM
S 

17
7 

C
P

PM
S 

76
98

 C
P

CMYK: 9, 0, 18, 0

RGB: 238, 244, 222

WEB: #eef4de

PM
S 

74
85

 C
P

CMYK: 6, 27, 100, 12

RGB: 219, 172, 0

WEB: #dbab00

PM
S 

11
7 

C
P



Typografi
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3.0
FONTER

FRUTIGER

FRUTIGER 55 ROMAN

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

FRUTIGER 65 BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

FRUTIGER 67 BOLD CONDENSED

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

Aa
Aa
Aa

ARIAL

ARIAL REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

ARIAL NARROW REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

Stavanger boligbygg sine fonter heter Frutiger og Dolly. Disse 
 skriftene skal brukes i all tekst fra skilting til litteratur. 

Frutiger og Dolly skal alltid brukes i den mest synlige 
 kommunikasjonen. Frutiger og Dolly kan kjøpes for Mac og PC 
fra alle  Fontshop-leverandører.

DOLLY
Brukes først og fremst  i overskrifter og ingresser.

FRUTIGER
Brukes først og fremst i brødtekst (Roman) og mellomtitler. 
 Condensed-variantene brukes kun i mellomtitler.

ARIAL 
Til skjermbruk, som PowerPoint. 
Kan også brukes på papir. 

TIMES NEW ROMAN
Brukes i brevoppsett, dokumenter og sakspapirer.
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3.1
FONTER DOLLY

DOLLY REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

DOLLY ITALIC

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

DOLLY BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog
abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
123456890!”#$%&/()=?`;:

TIMES NEW ROMAN

TIMES NEW ROMAN REGULAR

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

TIMES NEW ROMAN ITALIC

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

TIMES NEW ROMAN BOLD

The quick brown fox jumps over the lazy dog

abcdfghijklmnopqrstuvwxyzæøå 

ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

123456890!”#$%&/()=?`;:

Stavanger boligbygg sine fonter heter Frutiger og Dolly. Disse 
 skriftene skal brukes i all tekst fra skilting til litteratur. 

Frutiger og Dolly skal alltid brukes i den mest synlige 
 kommunikasjonen. Frutiger og Dolly kan kjøpes for Mac og PC 
fra alle  Fontshop-leverandører.

DOLLY
Brukes først og fremst  i overskrifter og ingresser.

FRUTIGER
Brukes først og fremst i brødtekst (Roman) og mellomtitler. 
 Condensed-variantene brukes kun i mellomtitler.

ARIAL 
Til skjermbruk, som PowerPoint. 
Kan også brukes på papir. 

TIMES NEW ROMAN
Brukes i brevoppsett, dokumenter og sakspapirer.

Aa
Aa
Aa



Merkantilt
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4.1
VISITTKORT

Visittkortene er tosidige. 



Skilting
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5.1
BYGNING

All skilting skal være i henhold til Stavanger boligbygg sin grafiske 
profil og retningslinjer. Farger kan velges fra fargepalett. 

Skilting bør spesialtilpasses hvert enkelt bygg, gjeldende 
byggeforskrifter, vei-og trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun 
den visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises enkle 
retningslinjer på bygning.
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5.2
VEGGSKILT

All skilting skal være i henhold til Stavanger boligbygg sin grafiske 
profil og retningslinjer. Farger kan velges fra fargepalett. 

Skilting bør spesialtilpasses hvert enkelt bygg, gjeldende 
byggeforskrifter, vei-og trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun 
den visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises enkle 
retningslinjer på bygning og på veggskilt
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5.3
FASADE

All dekor skal være i hensyn til Stavanger boligbygg grafiske 
profil og retningslinjer. Farger kan velges fra fargepalett. 

Fasade bør spesialtilpasses hvert enkelt bygg, gjeldende 
byggeforskrifter, vei-og trafikkhensyn. Profilmanualen viser kun 
den visuelle retningen skiltene bør gå i. Her vises enkle 
retningslinjer på fasade og dekor.



Mailsignatur
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1.0
MAILSIGNATUR

Mailsignaturen må 
legges inn manuelt på 
hver maskin.

Se fargespesifikasjoner
finnes på side 14.

Arial Regular punkt 10
Vennlig hilsen

Erik Thorsen Hirth
daglig leder

Telefon: 123 45 678
Løkkeveien 51, 
4008 Stavanger
stavangerboligbygg.no
________

Times New Roman  Bold punkt 13

Arial Regular punkt 10

Arial Bold punkt 10


