
Quickguide
En enkel oversigt over grafiske elementer



Introduktion.....................................................................................5

Logo.................................................................................................6

Farver...............................................................................................8

Typografi........................................................................................ 10

Stregen........................................................................................... 12

Illustrationer.................................................................................. 14

Billeder.......................................................................................... 16

Eksempel.på.brug.af.de.grafiske.elementer................................ 18

Indhold

BedreBolig........3



Introduktion

I.denne.Quickguide.finder.du.en.enkel.oversigt.over.de.basale.byggesten.
i.BedreBoligs.visuelle.identitet..Den.omhandler.logo,.farver,.typografi.og.
grafiske.elementer,.som.du.kan.bruge.i.din.markedsføring.af.BedreBolig..

Du.finder.til.gengæld.ikke.en.masse.regler.og.retningslinier.for,.hvordan.
du.opbygger.dokumenter..Den.del.har.vi.nemlig.gjort.let.for.dig..

På.BedreBolig.dk.finder.du.alt,.hvad.du.har.brug.for,.for.at.komme.godt.i.
gang.med.BedreBolig..Uanset.om.du.arbejder.i.en.af.landets.kommuner,.
er.BedreBolig-rådgiver.eller.er.aktør.på.anden.vis,.så.kan.du.finde.en.
materialepakke.fyldt.med.ideer.og.inspiration.–.skræddersyet.til.dig.

De.fleste.elementer.på.hjemmesiden.ligger.som.åbne.filer,.klar.til.at.blive.
tilpasset.dit.eller.jeres.behov..Eksempelvis.ved.at.ændre.et.format,.tilføje.et.
logo.mm.

Og.skulle.du.være.i.tvivl.om,.hvordan.du.bruger.elementer.og.tilretter.materiale,.
kan.du.slå.op.i.denne.lille.guide.eller.henvende.dig.til.BedreBolig-sekretariatet.
på.BedreBolig.dk

God fornøjelse! 
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Logo

Logo 1 

BedreBoligs.primære.logo..Sørg.altid.for.god.luft.omkring.logoet.(minimum.
højden.på.det.store.B)..Logoet.skal.altid.være.ét.samlet.element,.og.må.IKKE.
skilles.ad.(gælder.alle.logo.versioner).

Logoet.kan.downloades.i.positiv.og.negativ.version.til.både.tryk.og.web/skærm..
Anvend.som.udgangspunkt.den.positive.version.på.hvid.baggrund..I.visse.
tilfælde.kan.det.være.nødvendigt.at.placere.logoet.på.et.billede.–.her.anvendes.
den.negative.version.

Logo 2

Logo 3

Anvendes.når.logoet.bruges.sammen.med.‘stregen’.(se.mere.i.afsnittet.om.
‘stregen’.hvor.du.også.kan.se.eksempel.på.placering)..Dette.logo.anvendes.
primært.på.word.templates..

Logoet.kan.downloades.i.positiv.version.til.både.tryk.og.web/skærm.

Kan.anvendes.på.små.specialformater.eller.gimmicks.som.f.eks..t-shirts,.
kuglepenne.mm..

Rekvireres.gennem.sekretariatet.
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CMYK:.0–100–0–0

RGB:.230–0–126
.
Pantone.solid.coated
Magenta.C

Pantone.solid.uncoated
Magenta.U.

CMYK:.0–0–0–77

RGB:.95–94–94.

Pantone.solid.coated
Cool.Grey.10.C

Pantone.solid.uncoated.
439.U.

CMYK:.0–16–100–0

RGB:.255–221–0

Pantone.solid.coated
109.C

Pantone.solid.uncoated
108.U.

CMYK:.0–0–0–0

RGB:.230–0–126.

CMYK:.45–100–0–0

RGB:.154–202–60

Pantone.solid.coated
375.C

Pantone.solid.uncoated
382.U.

10% 42% 70%

Farvepalette

BedreBoligs.farver.stammer.fra.farvegradueringen.i.logoet.samt.farverne.
grå.og.hvid..Herunder.finder.du.farvekoder.på.hele.paletten.

Farver

Gradient forløb

Gradienten.er.en.vigtig.del.af.BedreBoligs.visuelle.stil..Den.leder.tankerne.
hen.på.energimærkeskalaen,.og.forbedring.af.boligen.ved.at.gå.fra.fra.pink.til.
grøn..Den.anvendes.til.både.logo,.grafiske.elementer.og.illustrationer.

Herunder.kan.du.se,.hvordan.du.laver.et.korrekt.forløb.
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DIN.light.

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

DIN.regular.

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

DIN.bold

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Typografi

Primær font

Arial.-.Regular.

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial.-.Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Sekundær font

Arial.er.den.sekundære.font.og.er.en.standard.Microsoft.Office.font..Det.vil.
sige,.at.den.findes.på.de.fleste.computere.og.vil.derfor.være.en.fordel.at.
bruge.i.Office-dokumenter.og.Powerpoint..

FF.DIN.er.BedreBoligs.primære.font..Den.bruges.til.offline.medier.

10....    BedreBolig BedreBolig........11



Stregen.uden.logo.bruges.eksempelvis.som.bund.i.en.tryksag,.for.at.
understrege.BedreBoligs.identitet..

Stregen.kan.tilpasses.det.enkelte.format.

Stregen

Uden logo

Eks. uden logo

Eks. med logo

Hvis.logoet.bruges.i.forbindelse.med.stregen,.skal.stregens.tykkelse.være.
den.samme.som.på.huset,.og.graduering.på.streg.og.hus.skal.passe.sammen..
Denne.version.bruges.eksempelvis.på.word.templates.

Stregen.kan.tilpasses.det.enkelte.format.

Med logo
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Illustrationer

Der.er.lavet.en.samling.af.illustrationer,.der.symboliserer.forskellige.situationer.
og.processer.i.BedreBolig..

Du.kan.downloade.en.pdf.med.et.samlet.overblik.samt.alle.illustrationerne.
som.en.komprimeret.fil..

Her.kan.du.se.nogle.eksempler.
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Billeder

BedreBolig.har.lavet.en.pulje.af.billeder.som.kan.anvendes.i.markeds-
føringen..Billederne.viser.både.BedreBolig-rådgiver.samt.boligejere,.
dialogen.mellem.dem,.processen.med.renovering.og.det.færdige.resultat..

Du.kan.downloade.en.pdf.med.et.samlet.overblik.samt.alle.billederne.som.
en.komprimeret.fil.til.enten.tryk.eller.web.

Her.kan.du.se.nogle.eksempler.
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Eksempel.på.brug.af.
de.grafi.ske.elementer

Overskrift:
DIN.light

Billede
fra.billedbank

Underrubrik:
DIN.bold

Brødtekst:
DIN.light

Logo.2

streg.m..farveforløb

Gør det nemmere at energirenovere 

Mange boliger i Danmark kan blive mere energi rig ti ge 
og bedre at bo i. Men det kan være svært at vide, hvor 
og hvornår det betaler sig at energirenovere.

BedreBolig er en ny ordning fra Energistyrelsen, der 
gør det nemmere at tænke energiforbedringer med, 
når du renoverer din bolig. Og energibesparelsen kan 
være med til at betale for dine boligforbedringer.

Tænk energien med i dine boligdrømme

Måske drømmer du om et nyt køkken, mere lys, mere 
plads eller en flot, nypudset facade. Uanset om det 
er små eller større forbedringer, kan det betale sig at 
tænke energien med, når du renoverer. Det giver ofte 
mange fordele:

• Lavere varmeregning 
• Sundere indeklima 
• Bedre komfort uden træk og kulde 
• Moderne løsninger og arkitektur
• Øget salgsværdi 
• Klimavenlig bolig, der sparer CO2

Få svar på alle de vigtige spørgsmål

At renovere er ofte ikke nogen let proces – og at gøre 
det energirigtigt kræver viden om muligheder og 
løsninger. Med BedreBolig kan en godkendt rådgiver 
give dig svar på:
 
•  Hvordan og hvornår det bedst kan betale sig 
 at energiforbedre boligen
•  Hvad renoveringen betyder for boligens udseende 
•  Hvordan forbedringerne øger sundhed 
 og komfort 
• Hvordan det påvirker din boligøkonomi 
•  Hvordan du kan få dine energiforbedringer 
 finansieret 
•  Hvad du kan få i tilskud gennem energiselskaber 
•  Hvordan du bedst kommer i mål med projektet

Vælg fagfolk med forstand på energi 

Energistyrelsen uddanner og godkender fagfolk som 
arkitekter, ingeniører og håndværkere til BedreBolig- 
rådgivere. Når du køber rådgivning af en BedreBolig- 
rådgiver, kan du således vælge en person med den 
faglighed, der passer bedst til dit projekt og samtidig 
være sikret kvalificeret og helhedsorienteret rådgiv-
ning med energien i fokus. 

Kom godt fra plan til projekt

BedreBolig-rådgivere kan følge dig hele vejen fra 
plan til færdig renovering. De kan rådgive dig om 
muligheder, give dig et samlet overblik i en Bedre-
Bolig-plan og føre projektet sikkert i hus. Du laver 
selv en aftale med BedreBolig-rådgiveren om om-
fanget af rådgivningen og prisen herpå. Det er godt 
givet ud – og besparelsen kan være med til at betale.

Din BedreBolig-rådgiver kan: 

1. Lytte til dine ønsker og kortlægge mulighederne 
 i din bolig 
2.  Give dig overblik over forbedringer og økonomi 
 i en BedreBolig-plan 
3.  Udføre, styre og følge op på dit renoveringsprojekt

Hvad er
BedreBolig?

Grøn.bjælke
m..transparens

Overskrift:
DIN.light

Logo.1

Billede
fra.billedbank

Energistyrelsens.
logo

BedreBolig-rådgivere kan følge dig hele vejen fra 
plan til færdig renovering. De kan rådgive dig om 

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?

Få svaret af en
BedreBolig-rådgiver

Find din rådgiver på
BedreBolig.dk

Tagterrasse

Nyt tag

Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

BedreBolig.dk

Her finder du din BedreBolig-rådgiver

Få mere information om ordningen og find din Bedre-
Bolig-rådgiver på BedreBolig.dk. Her kan du også få 
gode råd om energirenovering og blive inspireret af 
andres erfaringer med BedreBolig.
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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

BedreBolig.dk


