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BDX VISUELLA PROFIL

Visuell profil
Den visuella identiteten är en del av BDX grafiska profil. Våra fordon är en viktig bärare
av vårt varumärke bland medleverantörer, kunder, underleverantörer och hos allmänheten. För att BDX varumärke ska framstå som enhetligt ska alla fordon
profileras enligt manualen.
Alla undantag, avsteg eller kompletteringar som rör den visuella identiteten ska
skriftligen godkännas av berörd MO-chef. Har du frågor eller funderingar på
hur den visuella identiteten ska användas, kontakta BDX informationschef.

BDX VISUELLA PROFIL

Fordon
Regler för målning och märkning av fordon och maskiner. (Dessa regler baseras
på Medleverantörsavtalet: §4 Medleverantörens åtagande - att hålla sina fordon
försedda med färg, skyltar och emblem allt enligt anvisningar från BDX).

1. LASTBILAR/SLÄPVAGNAR
1.1

Hytt

Ravennagrön (NCS 1070G 50Y). Ej metallic.

1.2

Lastbärare/flak

Anläggningsbilar: Mörkgrön (NCS 6040 G)

				

Alla bilar: Kantprofiler till lastbärare/flak som har sidor eller större ytor i

				

aluminium, rostfritt eller vit färg kan som alternativ till mörkgrönt målas i

				

ravennagrönt (NCS 1070G 50Y).

1.3

Tank/bulk

Vit, aluminium eller rostfritt.

1.4

Skåp

Vit. Profilering enligt sid. 8 i "Visuell profil".

1.5

Takskylt

BDX takskylt ska finnas på alla fordon, minimum 7 cm höjd på logotyp.

				

BDX takskylt och globetrotterruta, ska ha BDX-logotyp på vit botten enligt

				

skiss. Vindavvisare på vit alternativt grön botten. Vid beställning av

				

standardskylt av BDX utvald leverantör (4Sign) står BDX för 2000 kr av

				

kostnad för skylt. Vid beställning från annan leverantör, bekostar med-

				

leverantör takskylten själv. Medleverantören svarar för service och under

				

håll av skylt. Medleverantören ansvarar för att följa Transportstyrelsens

				

krav för rotorljus.

				

OBS! Ej eget företagsnamn, fordonsnummer etc. i takskylt. Särskilda krav

				

kring takskylt kan finnas vid vissa av BDX kunders arbetsplatser.

1.6

Märken

BDX dekalkit bestående av BDX-logotyp för dörrar (600*150 mm)

				

placeras vågrätt i linje med dörrhandtaget, fordonsnummer på front (100-

				

180 mm) och dörrar (75 mm) samt medleverantörens namn i standard-

				

format tillhandhålls och monteras av våra reklamleverantörer på

				

respektive ort. Fordonsnr ska vara väl synligt (svart eller vit).

1.7

Eget företagsnamn/Logo På övre eller nedre delen av hytten, ej större än BDX-logotyp (max 1 200

				

cm2), ej på front eller i takskylt, ej på dörrar.

				

På skåp-/kapellfordon etc. i övre främre hörnen (max 2 400 cm2).

				

Egna namn/logotyper bekostas av medleverantören.

1.8

Stripes/dekor

1.9

Övrigt

Egen dekor i form av stripes, motivlack etc. är ej tillåten
Vissa fordon kan i reklamsyfte, efter beslut i BDX affärsledning, profileras

				

med text och märken i övriga storlekar.

				

BDX profilerade stänklappar bör utrustas på samtliga fordon.

				

Stänklapparna säljs till subventionerade priser och beställs av 		

				

respektive medleverantörshandläggare.

1.10

Hit&Dit

Hytt - målas i "Hit&Dit-rosa" Akryl POR 009 (Process Magenta).

			

Lastbilar

Skåp - Vit
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Märken

				
			

–

Märken - Hit&Dit på skåp (600x5 000 mm), bakgavel (252x2 100 mm),
dörrar (82x680 mm), vindavvisare (132x1 100 mm)
Fordonsnummer på front (sifferhöjd 100-180 mm) och dörrar

				

(sifferhöjd 75 mm)

				

Eget företagsnamn - se 1.7 ovan

				

Stripes/dekor - se 1.8 ovan

1.11 Hit&Dit
			

Småbilar

Hytt och skåp - vit. Profilmärken - "Hit&Dit-magenta"
Märken, fordonsnummer på dörrar (sifferhöjd 75mm), eget företagsnamn

				

etc. anpassas proportionellt till fordonets storlek (max 1 200 cm).

				

Stripes/dekor se 1.8 ovan.

1.12 Trätrans

Trätrans-logotyp på vindavvisare alt. globetrotterskylt.

				

Flisfordon. Trätrans logotyp höger sida släp och bil.

				

Fordon och maskiner ska profileras enligt 1.6 och 2.2 ovan.

1.13 Spånga Distribution

Spånga Distribution fram på hytter och takskylt. Vid nyanskaffning - grön

				

hytt och BDX-profilering. Fordon och maskiner ska profileras enligt 1.6 och

				

2.2 ovan.

2. LASTMASKINER/GRÄVMASKINER/DUMPRAR ETC.
2.1

Målning

Maskinleverantörernas originalfärger.

2.2

Märken

BDX dekalkit bestående av BDX-logotyp för dörrar eller motorkåpa

				

(min. 100*400 cm) fordonsnummer på sidor (75 mm) samt

				

medleverantörens namn i standardformat tillhandahålls och monteras

				

av våra reklamleverantörer på respektive ort. Fordonsnr ska vara väl

				

synligt (svart eller vit)

2.3

Takskylt

				
		2.4

BDX takskylt ska finnas på alla fordon, minimum 7 cm höjd på logotyp.
Se mer information om beställning på 1.5.

Eget företagsnamn / Logo Det egna företagsnamnet får ej exponeras i takskylt eller på annat ställe

				

på maskinen som kommer i konflikt med BDX-logotyp (max 1 200 cm).

				

Ej större än BDX-logotyp.

				

Egna företagsnamn/logotyp bekostas av medleverantören.

3. FORDON MED KUNDPROFILERING
3.1

Målning

				
3.2

Märken

				

Hytt och/eller lastbärare kan målas i kundens färger eller förses med
kundens varumärken såvida detta villkorats i ett skriftligt avtal.
BDX-logotyp och fordonsnummer ska alltid exponeras på fordonet om
inte annat villkorats i skrifligt avtal.

4. EXTERN REKLAM PÅ FORDON OCH MASKINER
4.1

Generell regel

Reklam för externa företag, produkter eller budskap är ej tillåtna.

4.2

Kundreklam

Säsongsfordon samt fordon och maskiner på fasta uppdrag etc. kan för-

				

ses med kundens reklam i samråd med BDX affärsledning.
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5. AVYTTRING/FÖRSÄLJNING av BDX-profilerade fordon och maskiner
5.1

Märken

				

Medleverantören är skyldig att avlägsna samtliga märken som förknippas
med BDX.

6. ÖVERGÅNGSREGLER för fordon och maskiner
6.1

Målning

Färg på befintliga fordon som före sammanslagning eller annan struktu-

				

rell förändring överensstämmer med "gamla" företagens färgpolicy är, om

				

ej annat beslut föreligger, tillåten fram till nyinvestering, bilbyte eller om-

				

lackering.

6.2

Märken

Fordon och maskiner ska profileras enligt 1.6 och 2.2 ovan.

6.3

Dispenser

Nya eller begagnade fordon som införskaffas mitt under jobbsäsong kan

				

efter skriftlig överenskommelse med BDX affärsledning erhålla dispens

				

från vissa av ovanstående regler fram till ett visst bestämt datum.

7. BDX VERKSAMHETSBILAR
7.1

Målning

Ravennagrön (NCS 1070G 50Y).

7.2

Märken

BDX-logotyp på lämplig plats i proportionell storlek. Framtidsbyggare kan

				
7.3

Övrigt

				

också vara synligt enligt sidan 9 i "Visuell profil".
Bilarna ska uppfylla kraven för utmärkning av fordon i väghållningsarbete
enligt transportsyrelsens regler och riktlinjer för rotorljus.

8. AVSTEG FRÅN DESSA REGLER
8.1

Generalklausul

Eventuella avsteg eller dispenser från reglerna i Visuell profil, och som inte

				

finns reglerade i detta dokument, kan endast beslutas av

				

BDX Affärsledning i skriftligt avtal.
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BDX Logotyp
På globetrotter och takskylt. Ej eget
firmanamn i takskylt.

20151

Fordonsnummer
Väl synligt på fronten.
Sifferhöjd 100 - 180 mm.
Typsnitt: Titillium bold.

Stötfångare, speglar, luftintag
etc. i originalfärg.

Hytt
Ravennagrön NCS 1070 G 50 Y.

Eget företagsnamn
Plats för eget företagsnamn /
logotyp. Ej större än BDX logotyp.
Max 1200 cm2.

Medleverantörens namn
Under sidorutan.
Typsnitt: Titillium bold.
Texthöjd: 35 mm.

Fordonsnummer
Väl synligt på båda sidor.
Typsnitt: Titillium bold.
Sifferhöjd: 75 mm.

r

20151

Medleverantö

BDX Logotyp
Logotyp på dörren.
Bredd: 600 mm.

Flak/påbyggnad
Mörkgrön. NCS 6040-G.
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BDX Hjullastare
BDX Logotyp
Ej eget firmanamn i takskylt.
Minst 7 cm hög.

Fordonsnummer
Väl synligt på båda sidor.
Typsnitt: Titillium bold.
Sifferhöjd: 75 mm.
BDX Logotyp
Logotyp väl synlig på
båda sidor
Min. bredd: 400 mm.

BDX Logotyp
Ej eget firmanamn i takskylt.
Minst 7 cm hög.

BDX Grävare

BDX Logotyp
Logotyp väl synlig på
båda sidor
Min. bredd: 400 mm.

Fordonsnummer
Väl synligt på båda sidor.
Typsnitt: Titillium bold.
Sifferhöjd: 75 mm.
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Exempel:
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Storlekar och placeringar
BDX Logotyp
Loggans storlek: 25% av höjden på släpet.
Loggans placering: Mitten, mitten.

Framtidsbyggare ordbild (Endast släp som BDX väljer att profilera
samt bekosta)
Storlek: 80% av bredden på släpet.
Placering: Mitten, mitten.

BDX + Framtidsbyggare (Endast släp som BDX väljer att profilera
samt bekosta)
Loggans storlek: 25% av höjden på släpet.
Placering: Mitten, mitten.
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BDX verksamhetsbilar
Gällande personbilarna så låter vi BDX-logotypen ta störst plats. Ordet
Framtidsbyggare är fortfarande med, men i mindre skala. Vi använder
dock framtidsbyggare stort på motorhuven.

Exempel: VW Caddy

Exempel: VW Amarok
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Profileringsexempel verksamhetsbilar Spånga
Distribution
Verksamhetsbilar bör både visa upp BDX logotyp och ordbilden Framtidsbyggare. Samtliga lastbilar märks med Framtidsbyggare. Hälften av fordonen
har texten på höger sida, och hälften på vänster sida. Detta för att garantera
exponering hur än lastbilen kör eller står parkerad.
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Dekaler

Logotypen ska i första hand visas mot vit
bakgrund, med svart text och röd pil.

När logotypen inte trycks i färg ska
pilen visas i 40% svart.

När logotypen visas mot en mörk bakgrund ska texten vara vit och pilen röd. Är
bakgrunden orolig placeras logotypen på en platta enligt frizonsregeln.

Färg

pantone

cmyk

folie

Svart

Svart

0.0.0.100

Avery 701, Mactac 9889-00

Röd

PMS 185 C

8.100.100.0

Avery 763, Mactac 9859-16

Grön
PMS 382
30.0.93.0
			

Ravennagrön (NCS 1070G 50Y)
Avery Supreme WF 09 Green

Hyttnumrering
Typsnitt: Titillium bold
Sidor: Versalhöjd 75 mm.
Front: Versalhöjd 100-180 mm. (Rekommenderad höjd 170 mm).
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BDX arbetskläder
Vid frågor kring arbetskläder, kontakta BDX informationschef.

Exempel:
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