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Castra Grafisk profil manual

Manualen ska vara en hjälp i arbetet med att tydliggöra Castras varumärke. 
Den ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring Castra 
gruppens verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. 
När vi använder delarna i den grafiska profilen i enlighet med manualen 
blir Castra en tydlig och stark avsändare.

Manualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.  
Var därför uppmärksam på att du har den senaste informationen.



Castra Grafisk profil manual

loGotypNummer

1.0
Castra gruppens logotyp är vårt viktigaste visuella kännetecken. 
Logotypen ska finnas med, väl synlig, i all kommunikation. Den ska som 
regel i allt kontorsmaterial sitta i högra hörnet, dock i annonser och övrigt 
material så kan den fritt placeras så länge som friyta och användnings regler 
tillämpas korrekt. När detta följs blir Castra en tydlig avsändare. 

Logotypen har en bestämd form och ska återges som den är ritad,  
i sin helhet. Endast de versioner som visas i denna manual får användas.
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loGotyp
Friyta

Nummer

1.1
Castras logotyp blir tydligare om 
det omges av luft. 

Minimum friyta är 50% av logo-
typens höjd.
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loGotyp
Storlek

Nummer

1.2
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Rekommenderad storlek för  
applikationer i A5,  
bredd 30-42 mm.

Rekommenderad storlek för  
applikationer i A4,  
bredd 38-50 mm.

Rekommenderad storlek för  
applikationer i A3,  
bredd 56-72 mm.

Castras logotyp kan användas i 
olika storlekar. Här följer rekom-
mendationer på storlekar för de 
vanligaste applikationerna. 

Minsta rekommenderad storlek är 
24 mm bredd.

24mm

30mm

38mm

56mm

42mm

50mm

72mm
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loGotyp 
Alternativ

Nummer

1.3
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Huvudlogotyp

Svart (endast till för fax)

Svartvit, bör användas när 
logotypen placeras på färgblock 
eller bilder och den oranga ej är 
användbar.

Vit, används enbart i special fall när 
backgrunden är svart eller väldigt 
mörk.

Castras logotyp kommer i tre  
varianter, huvudlogotyp, svart  
(fax) och svartvit.

1

2

3

4

1

2

3 4

endast till 
för fax



loGotyp
Användning

Nummer

1.4

Castra Grafisk profil manual

Färgade ytor
Exempel på applikation av Castras 
logotyp på bakgrunder enligt  
Castras färgschema.

Bilder
Exempel på applikation av Castras 
logotyp på bildbakgrunder.

Logotypen måste alltid vara tydlig, 
huvudlogotyp används på färg 
och svartvita bilder (undantag kan 
göras), om kampanj med färgback-
grund “tint” används så ska svart 
med vit symbol användas altenativt 
vit logo om så behövs.

1 2

1

2

Se alltid till att 
kontrasten mot 
bakgrunden är 
tillräcklig.



symBol Nummer

2.0
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Castra gruppens huvudsymbol, A+, används alltid separerad från logotypen. 
Den sitter alltid i en cirkel om den inte används i rubriker vid kampanjer 
och annonser eller i specifika fall av kontorsmaterial.

Symbolen har en bestämd form och ska återges som den är ritad, i sin 
helhet. Endast den version som visas i denna manual får användas.



symBol
Alternativ

Nummer

2.1
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Symbol för användning i text, vid  
kampanjer och speciella tillfällen. 

Alternativ symbol för användning i 
text och speciella tillfällen.

3 & 4 ska bara användas i svart eller 
vitt.

Huvudsymbol, A+ i cirkel på orange 
bakgrund, alltid vit A+. Kan också  
användas omvänd vid färgbackgrund.

Huvudsymbol färg alternativ, att 
användas vid kampanj och tillfäl-
len då den oranga symbolen ej 
är användbar. Kan också användas 
omvänd vid färgbackgrund.

Huvudsymbolen ska inte användas i 
Svart/vitt. Undantag fax.

1 3

4
2

1

3 4
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symBol
friyta och storlek

Nummer

2.2
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Den alternativa symbolen har en 
friyta baserat proportionerligt på  
+ tecknet i symbolen. Storlek ska 
vara i proportion till resterande  
element i produktionen. Minsta 
storlek är dock bredd 5mm.

Huvudsymbol, agerar fritt, storlek ska 
vara i proportion till resterande ele-
ment i produktionen. Minsta storlek 
är dock bredd 10mm.

Symbolen ska alltid vara överst, den 
ska vara placerad ovan resterande 
element därav behövs ingen friyta 
tas i bruk.  

1

2

3

1 2

3

10mm

5mm

JaG loVar



symBol 
Användning 

Nummer

2.3
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1

1

2

2Färgade ytor
Exempel på applikation av Castras 
symbol på bakgrunder enligt  
Castras färgschema.

Symbolen ska användas i orange 
eller blått alternativt omvänt vid färg-
backgrund (se nedan). Symbolen 
existerar inte i svart (undantag fax).

Bilder
Exempel på applikation av Castras 
symbol på bildbakgrunder.

Huvudsymbolen (helfärg) ska 
användas på färg och svartvita bilder. 
Om kampanj med färgålatta “tint” 
används så används omvänd symbol, 
vit cirkel. Aldrig svart symbol. 

Se alltid till att 
kontrasten mot 
bakgrunden är 
tillräcklig.



symBol 
Användning 
(alternativ)

Nummer

2.4
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Färgade ytor
Exempel på applikation av Castras  
alternativa symbol på bakgrunder 
enligt Castras färgschema. 

Vitsymbol ska enbart användas 
förutom på vit backgrund. När 
symbolen använd i text ska texten 
alltid vara svart och symbol vit. 

Bilder
Exempel på applikation av  
Castras alternativa symbol på  
bildbakgrunder.

Vitsymbol ska enbart användas, 
svart symbol förekommer ej. När 
symbolen använd i text ska texten 
alltid vara svart och symbol vit. 

Se till att läsbarheten är hög.

1

1

2

2

JaG loVar JaG loVar

JaG loVarJaG loVar

JaG loV rJaG loV r

JaG loV r JaG loV r

Se alltid till att 
kontrasten mot 
bakgrunden är 
tillräcklig.



färGerNummer

3.0
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Castras färgschema består av en primärfärg och en sekundärfärg + gråskala, 
relationen mellan den primära och sekundära färgen ska ligga på 60/40 set 
över hela profilen. Primärfärgen representerar tydligast Castra. Sekundär-
färgen används som balans till den oranga primärfärgen och som färg vid 
annonser, kampanjer och på hemsidan.



färGer
färgschema och
användning

Nummer

3.1
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Svart används främst till text och i 
logotyp och symbol. 

Castra använder sig inte av stora 
svarta ytor (vitt på svart).

Vitt används som sekundär färg till 
symboler och logotyp, används som 
regel inte som text färg (om det inte 
är ett absolut måste). 

PMS 144 U&C är Castras primära 
färg. Den används som regel till allt 
kontorsmaterial och som kampanj 
och annons färg i samspel med den 
sekundära färgen.

PMS 638 U&C är Castras sekundära 
färg. Den används som en alternativ 
färg till den oranga. Den används till 
kampanjer, annonser eller om saker 
behövs lyftas fram. 

Vitt
CMYK: 0,0,0,0
RGB: 255,255,255

PMS: 144 U&C
CMYK: 0,48,100,0
RGB: 248,152,29

PMS: 638 U&C
CMYK: 83,0,10,0
RGB: 0,182,221

Svart
CMYK:  0,0,0,100

RGB: 0,0,0

1
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typsnittNummer

4.0
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Huvudtypsnitten för Castra är FS Sophie och ITC New Baskerville.  
FS Sophie används till huvudrubriker och till kampanj material och ska bara 
användas i versaler. ITC New Baskerville används till text, som brödtext,  
underrubriker etc. Rubriker och underrubriker kan sättas i både primär 
och sekundär färg för ökad effekt.

När Castra producerar saker till hemsidan, mallar eller digitala lösningar 
där man ej kan använda sig av ovan nämnda typsnitt så ska Times New  
Roman användas.



typsnitt
för tryck

Nummer

4.1
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FS Sophie
Används som rubrik typsnitt,  
speciellt i kampanjer och annonser-
ing. Rubriker i FS Sophie ska alltid 
vara i Bold och i versaler. 

FS Sophie används bara till  
rubriker och alltid som bold  
i versaler.

fs sophie 

ITC New Baskerville

ITC New Baskerville
Används till all övrig text. Den 
kommer i tre vikter, Bold, Italic och 
Roman. Bold används till underru-
briker (undantag, kan fungera som 
rubrik om inte FS Sophie används)
och som ingress text. Italic agerar 
som alternativ underrubrik och 
accent. Roman används till all bröd-
text, ska som regel sättas mellan 
10/11.5pt och 9/10.5pt men kan i 
mån av plats också sättas i 8/9.5 pt. 

1

1

2

2

ruBrik/Bold
aBCdefGhiJklmnopqrstuVWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Underrubrik och ingress/ Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCdEFGHIjKLMNoPqrSTUVWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Alternativ underrubrik och accent/ Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
AbcdeFghIjklmnopqrStuvWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Brödtext/ Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIjKLMNOPqRSTUVWXYzåäö
12345678900+´()&#=?
Brödtext/ 9/10.5pt
Borperat aliquis nullutpate core erci tat augiat loborpe rcilis nim doloreet, commy nostisc iduisi blandre  
veros dipisim vel esendre do endipsu scincip ex exeraese endre ver ipis dolore venibh.

Brödtext/ 8/9.5pt
Borperat aliquis nullutpate core erci tat augiat loborpe rcilis nim doloreet, commy nostisc iduisi blandre  
veros dipisim vel esendre do endipsu scincip ex exeraese endre ver ipis dolore venibh.

Rubriker och 

underrubriker 

kan sättas i  
färg



typsnitt
för web/digitalt/
mallar

Nummer
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FS Sophie
Används som rubrik typsnitt, på 
hemsidan och i mån av möjlighet 
vid andra digitala produktioner. 

FS Sophie används bara till  
rubriker och alltid som bold  
i versaler.

fs sophie 

Times New Roman

Times New roman
Används till all övrig text, på 
hemsidan, i mallar och vid andra 
digitala produktioner där FS  
Sophie eller ITC New Baskerville 
inte går att använda. Samma regler 
gäller för Times New Roman som 
för ITC New Baskerville.

Times New Roman kommer i tre 
vikter, Bold, Italic och Regular.  

1

1

2

2

ruBrik/Bold
aBCdefGhiJklmnopqrstuVWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Underrubrik, ingress och rubrik/ Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
aBcdefghijklmNopqRsTUvWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Alternativ underrubrik och accent/ Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
AbcdefghIjklmnopqrstuvWxyzåäö
12345678900+´()&#=?

Brödtext/ Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
aBcdefghijklmnopqRstuvWxyzåäö
12345678900+´()&#=?
Brödtext/ 9/10.5pt
Borperat aliquis nullutpate core erci tat augiat loborpe rcilis nim doloreet, commy nostisc iduisi blandre  
veros dipisim vel esendre do endipsu scincip ex exeraese endre ver ipis dolore venibh.

Brödtext/ 8/9.5pt
Borperat aliquis nullutpate core erci tat augiat loborpe rcilis nim doloreet, commy nostisc iduisi blandre  
veros dipisim vel esendre do endipsu scincip ex exeraese endre ver ipis dolore venibh.

Rubriker och 

underrubriker 

kan sättas i  
färg



Underrubrik
Gait praesed do core magnissequi tincilit nit lan ea augiam zzrit lor-
em ver sim velis nibh essequi tisi. Facidunt adipis ex essi tat, quatue 
dolorper suscipis nulputa tissequipit lorperiure do eu feuguer sustie 
digna aute venisisl dit lor aliquation heniatis nonsequis acipis ad 
ex eugiamet inim eugait dolore. Gait praesed do core magnissequi 
tincilit nit lan ea augiam zzrit lorem ver sim velis nibh essequi tisi.

Do core magnissequi tincilit nit lan ea augiam zzrit lorem ver sim ve-
lis nibh essequi tisi. Facidunt adipis ex essi tat, quatue dolorper sus-
cipis nulputa tissequipit lorperiure do eu feuguer sustie digna aute 
venisisl dit lor aliquation heniatis nonsequis acipis ad ex eugiamet 
inim eugait dolore. Gait praesed do core magnissequi tincilit nit lan 
ea augiam zzrit lorem ver sim velis nibh essequi tisi.

“gait praesed do core magnissequi”

typsnitt
exempel

Nummer

4.3
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FS Sophie bold, Rubrik i 80pt.

ITC New Baskerville bold, 
underrubrik i 9pt.

ITC New Baskerville roman,  
brödtext i 9/10.5pt. 

ITC New Baskerville italic, citat 
(storlek för citat varierar beroende 
på applikation och tillfälle).  
Här satt i 12pt.

1

1

2

3

4

2

3

4

Vi VåGar 
sVära



kontors- 
material

Nummer

5.0
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I det här avsnittet hittar du olika mallar och riktlinjer för hur visitkort,  
brevmallar, Powerpointmallar och andra typer av dokumentmallar till  
officeprogrammen ska se ut.



Förnamn Efternamn
position

+46(0) 31724 42 47 / +46(0) 7123 456 78
namn@castra.se / www.castra.se

castra group Ab, Norra Hamngatan 18, 
411 06 Göteborg, Sverige

kontors-
material
visitkort

Nummer

5.1
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Framsida
Visitkorten trycks alltid med  
Castras huvudlogotyp, inga undan-
tag får förekomma.

Logotypen ska alltid sitta centrerat 
i mitten baserat på Castras ordbild, 
versalhöjden.

Castras visitkort ska tryckas på ett 
obestruket papper.

Baksida
Backsidan trycks alltid med den 
oranga PMS färgen 144 U och den 
vita symbolen utan cirkel. 

Baksidan är uppdelad i tre tydliga 
fält, symbol, namn och position och 
kontaktinformation. All text satt i 
ITC New Baskerville.

Bold 12pt

Italic 12pt

Roman 8pt

Italic 8pt
7mm9mm

26.5m
m

1

1

2

2



Nummer

5.2
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kontors-
material
offertmall

Castras offertmall är updelad i tre 
tydliga sektioner, dokumenttyp, 
informations text och avsändar 
adress, detta gör den enkel och 
flexibel att använda och kan vara 
till grund för en rad olika applika-
tioner. All text är satt i Times New 
Roman. 

Castras mallar ska alltid vara satta i 
Times New roman.

1

1

Offert/Bold 16pt

 Datum/Regular 10pt

 Rubrik/Bold 15pt

Underrubrik/Italic 15pt

Brödtext rubrik/Bold 10pt

Brödtext Regular 10pt

linje 0.25pt/placerad 99mm ner

Siffror/Regular 10pt

Adress/Bold & Regular 8pt

10mm ram



Nummer

5.3
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kontors-
material
Faxmall

Castras faxmall är updelad i tre 
tydliga sektioner, fax, informations 
text och avsändar adress. Faxmal-
len ska alltid vara producerad i 
svartvitt. All text är satt i Times New 
Roman. 

Castras mallar ska alltid vara satta i 
Times New roman.

1

1

Brödtext/Regular 10pt

linje 0.25pt/placerad 99mm ner

Adress/Bold & Regular 8pt

10mm ram

Dokumenttyp/Bold 16pt

 Datum/Regular 10pt

 Brödtext rubrik/Bold 10pt



Nummer

5.4
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kontors-
material
konsultmall

Konsultmallen är till för att pre-
sentera konsulters bakgrund och 
CV. Mallen består av tre sidtyper: 
Förstasida (som visas i manualen), 
metoder och tidigare uppdrag. 
Reglerna för typografi ska följas på 
samma sätt på alla tre sidor. All text 
är satt i Times New Roman. 

Castras mallar ska alltid vara satta i 
Times New roman.

1

1

Konsultprofil/Bold 16pt

Datum & Sida/Regular 10pt

Rubrik/Bold 15pt

 Underrubrik/Bold 10pt

Brödtext/Regular 10pt

Namn & år/Bold & Italic 12pt

linje 0.25pt/placerad 99mm ner

Adress/Bold & Regular 8pt

10mm ram



Nummer
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kontors-
material
powerpoint

Powerpointmallarna använder du 
när du skapar egna presentationer, 
de består av 8 olika sidor. Det är 
bara första och sista sidan som 
använder hel färg men det är fritt 
att använda blå eller orange.  

Här kan ni se 3 exempel på mall 
sidor, den blå och oranga är alter-
nativ av “start sida” och den nedre 
är en standard sida för bilder.

Powerpointmallarna använder 
alltid Times New Roman, här kan 
ni se hur storlekarna är fördelade. 

Eftersom en presentation ska 
kunna vara livfullare och lekfullare 
än övrigt material tillåter vi här fler 
toner av Castras färg palett.  

1

2 3

1

2

3

Titel/50pt
Rubrik/25pt
kapitelrubrik/18pt
Underrubrik /16pt

•  Bullet point /25pt 
•  Bullet point /18pt 

• Bullet point /16pt

“citat/50pt”

Rubrik/25pt

sida 01

Primära
1.  Dark 1, R248/G152/B29
2. Light 1, R225/G205/B71
3. Dark 2, R0/G182/B221
4. Light 2, R97/218/B255 

Sekundära
5. Accent 1, R0/G0/B0 (svart)

8. Hyper link, R69/G212/B220
9. Hyper link, followed, R171/G227/
B236



annonserNummer

6.0
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Aliquiscil doluptat wisl do consenim volum alis augue dolutat. Ut enim quat 
nullaor at do con elessit adignisi.

Dit velit ex et landreet, sisisci ncillaoreet iliquat lortin ut wisisl incilit iliqua-
tinim il iriure con enit nis ate magna conullumsan ulput nulput ad dolenis 
nonsequat voluptat lobor sectem quisisl il essecte commod tinit augiam, 
quiscinci esequat, vel esequipit prat ulla facing ea feu feugue consequat in 
volor si.



annonser
exempel

Nummer

6.1
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BilderNummer

7.0
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Aliquiscil doluptat wisl do consenim volum alis augue dolutat. Ut enim quat 
nullaor at do con elessit adignisi.

Dit velit ex et landreet, sisisci ncillaoreet iliquat lortin ut wisisl incilit iliqua-
tinim il iriure con enit nis ate magna conullumsan ulput nulput ad dolenis 
nonsequat voluptat lobor sectem quisisl il essecte commod tinit augiam, 
quiscinci esequat, vel esequipit prat ulla facing ea feu feugue consequat in 
volor si.



Bilder
exempel

Nummer

7.1
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hemsidaNummer
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Aliquiscil doluptat wisl do consenim volum alis augue dolutat. Ut enim quat 
nullaor at do con elessit adignisi.

Dit velit ex et landreet, sisisci ncillaoreet iliquat lortin ut wisisl incilit iliqua-
tinim il iriure con enit nis ate magna conullumsan ulput nulput ad dolenis 
nonsequat voluptat lobor sectem quisisl il essecte commod tinit augiam, 
quiscinci esequat, vel esequipit prat ulla facing ea feu feugue consequat in 
volor si.



hemsida
exempel

Nummer

8.1
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Garanti- 
symBol  

Nummer

9.0
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Castra gruppens garanti symbol, A+, används alltid separerad från logo-
typen. Den sitter alltid i en cirkel om den inte används i rubriker vid  
kampanjer och annonser.

Symbolen har en bestämd form och ska återges som den är ritad, i sin 
helhet. Endast den version som visas i denna manual får användas.



Garanti- 
symBol
Alternativ

Nummer
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Symbol för användning i text, vid  
kampanjer och speciella tillfällen. 

Alternativ symbol för användning i 
text och speciella tillfällen.

Huvudsymbol, A+ i cirkel på orange 
bakgrund, alltid vit A+. Kan också  
användas omvänd vid färgbackgrund.

Huvudsymbol färg alternativ, att 
användas vid kampanj och tillfäl-
len då den oranga symbolen ej 
är användbar. Kan också användas 
omvänd vid färgbackgrund.

Huvudsymbolen ska inte användas i 
Svart/vitt. Undantag fax.

1 3

4
2

1

3

2

4



GrantisymBol
friyta och storlek

Nummer
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Huvudsymbol, agerar fritt, storlek ska 
vara i proportion till resterande ele-
ment i produktionen. Minsta storlek 
är dock bredd 10mm.

Symbolen ska alltid vara överst, den 
ska vara placerad ovan resterande 
element därav behövs ingen friyta 
tas i bruk.  

1

2

1 2

10mm

JaG loVar



Garanti- 
symBol 
Användning 

Nummer

9.3
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Färgade ytor
Exempel på applikation av Castras 
symbol på bakgrunder enligt  
Castras färgschema.

Symbolen ska användas i orange 
eller blått alternativt omvänt vid 
färgbackgrund (se nedan).  
Symbolen existerar inte i svart.

Bilder
Exempel på applikation av Castras 
symbol på bildbakgrunder.

Huvudgarantisymbolen (helfärg) 
ska användas på färg och svartvita 
bilder. Om kampanj med färgålatta 
“tint” används så används omvänd 
symbol, vit cirkel.  

1

1

2

2

Se alltid till att 
kontrasten mot 
bakgrunden är 
tillräcklig.
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Castra innehar också en “sticker” som ska kunna användas som förstärkare 
av Castras höga garanterade kvalitet. Den kan användas i all typ av kommu-
nikation, exempelvis på brev där man vill skriva under på en hög kvalitet,  
i kampanjer eller till/på varumärkes produkter (skissblock, pärmar etc.).

Sticker symbolen har en bestämd form och ska återges som den är ritad, i 
sin helhet. Endast de versioner som visas i denna manual får användas.
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Castra stickern produceras av ett 
tryckeri och tryckas alltid på ett obe-
struket papper. Den ska alltid skrivas 
under med svart handstil. 

Orange sticker (PMS 144 U)

Blå sticker (PMS 638 U)

Stickern produceras inte i svartvitt.

Rekommenderad tryck storlek är 
50mm, minsta tryckstorlek är 30mm

1

2

3

1

3

2

50mm 30mm
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Färgade ytor
Exempel på applikation av Castras 
sticker på bakgrunder enligt  
Castras färgschema.

Stickern används enbart på vitbak-
grund och finns därför enbart i 
orange och blått alternativ. 

Bilder
Sticker symbolen ska ej användas 
på bilder, om undantag skulle  
uppkomma i form av kanpanj  
material etc. så anpassas symbolen 
efter behov.

Att minas är att stickern är ett fysisk 
objekt och inte ett grafiskt objekt. 
där av friare regler kring applicer-
ing av stickern.

1

1

2

2

Se alltid till att 
kontrasten mot 
bakgrunden är 
tillräcklig.
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För frågor angående Castras 
varumärke, hur manualen används 
eller om du behöver en mall,  
kontakta då:

Marknads avdelningen
Silvia Modin
silvia.modin@castra.se
+46 (0)31 724 42 47


