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Vizuální styl a identita 
Cílem vizuálního stylu je emocionálně silný, srozumitelný a snadno 

zapamatovatelný vizuál, který v reálných situacích nepřehlédnutelně  

naplňuje ideu značky, její emoce a tonalitu.

Idea značky: Váš spojenec v podnikání.

Emoce: I software má duši.

Tonalita: moderní, profesionální, přátelská, jdoucí přímo k věci.

Stěžejním grafickým prvkem je gradient, který znázorňuje magma, 

životní energii, skrytou lidskost pod povrchem, kde největší síla

je ukryta uvnitř, v jádře.

Šedý / stříbrný povrch značky vyjadřuje technickou čistotu, 

jednoduchost, nadčasovost. Jednotné a správné dodržování  

pravidel firemní identity spoluvytváří celkovou image společnosti 

ABRA Software, a tím posiluje její postavení na trhu.
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Paleta barev
Barvy, logotyp a písma jsou základními prvky identifikace společnosti.

Nesprávným použitím barev se naruší vizuální jednota celého systému.

Značka ABRA komunikuje třemi hlavními barvami.

Šedá (nebo stříbrná) vyjadřuje hi-tech pozici značky ABRA Software.

Purpurová barva reprezentuje produkt ABRA Gen.

Žlutá je produktovou barvou ABRA Flexi.

Ostatní barvy se používají ve specifických situacích, především na 

doplňkové vizuální prvky.

Paleta barev rozlišuje varianty pro tiskové a digitální použití.

Tyto definice se nesmějí zaměňovat.

Barvy pro tisk jsou primárně definovány v prostoru Pantone.

Definice CMYK jsou z barev Pantone odvozené.

Při výrobě materiálů metodou profesionálního tisku je vedle specifikace  

barev v prostoru CMYK vždycky nutno výrobci definovat taky odpovídající  

barvu z palety Pantone.

Definice Pantone slouží jako reference pro doladění výstupu tiskového stroje.  

Cílem je, aby výsledek tisku v maximální dosažitelné míře odpovídal  

referenční barvě z palety Pantone.

2



Paleta barev
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PURPUROVÁ

PURPUROVÁ LIGHT

ORANŽOVÁ DARK

ORANŽOVÁ

ŽLUTÁ

ŽLUTÁ BRIGHT

Pantone 226 C

CMYK C3 M100 Y4 K0

Pantone 198 C

CMYK C0 M85 Y44 K0

Pantone 7578 C

CMYK C2 M77 Y71 K0

Pantone 716 C

CMYK C2 M61 Y100 K0

Pantone 130 C

CMYK C2 M33 Y100 K0

Hexakód #F04A6A

Hexakód #FFAB26

Hexakód #FFC800

TISK DIGITAL

Brandová a primární produktová barva ABRA Gen  
pro tiskové použití. V případě nutnosti použít barvu  
pro online účely: R225 G0 B128. 

Primární produktová barva ABRA Gen pro digitální použití.

Brandová a primární produktová barva ABRA Flexi  
pro tiskové použití. V případě nutnosti použít barvu  
pro online účely: R246 G177 B0. 

Primární produktová barva ABRA Flexi pro digitální použití

Doplňková barva pro tiskové použití. V případě nutnosti  
použít barvu pro online účely: R240 G74 B106.

Doplňková barva pro tiskové použití. V případě nutnosti  
použít barvu pro online účely: R236 G118 B0.

Doplňková barva pro tiskové použití. V případě nutnosti  
použít barvu pro online účely: R231 G86 B62.

Alternativní, výraznější digitální žlutá barva pro specifické 
prvky v aplikacích.

Specifikace



Paleta barev
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MODRÁ DARK

ŠEDÁ LIGHT

Pantone 2175 C

CMYK C99 M47 Y0 K0

Pantone Cool Grey 6 C

CMYK C0 M0 Y0 K60

Pantone Cool Grey 8 C

CMYK C0 M0 Y0 K75

Hexakód #196FCA

TISK DIGITAL

Doplňková barva pro tiskové použití.
Sekundární produktová barva ABRA Flexi pro digitální použití.

Alternativní, výraznější digitální modrá barva pro specifické 
prvky v aplikacích.

Brandová barva použitá v barevném logu.

Používá se především v tisku pro ikony a ilustrace. 

Šedá barva používaná na text.

ŠEDÁ

STŘÍBRNÁ

ŠEDÁ TEXT

MODRÁ

MODRÁ LIGHT
Pantone 2393 C

CMYK C94 M11 Y5 K0

Pantone 8420 C

CMYK C0 M0 Y0 K85

Hexakód #0077BE

Hexakód #5C5C5C

Doplňková barva pro tiskové použití.

Nahrazuje barvu ŠEDÁ při potřebě dosažení efektu  
metalického odlesku.

Specifikace



Gradient
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Gradient vyjadřuje vnitřní energii, hloubku a emoce značky.

Používá se zejména uvnitř, jako vnitřní výplň či podšívka  

pod vnějším vizuálním kabátem.



Gradient
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Primární verze gradientu korespondující s gradientem použitým v logu.

Pro tisk generovat v barevném prostoru CMYK v prostředí aplikací Adobe.

Alternativní, tmavší a výraznější verze gradientu, určena pro použití ve 
většině případů mimo loga.

Pro tisk generovat v barevném prostoru CMYK v prostředí aplikací Adobe.

PURPUROVÁ
>> 15 %

A CMYK C3 M91 Y20 K0
 >> 28 %

B CMYK C3 M80 Y45 K0
 >> 40 %

C CMYK C2 M66 Y60 K0
 >> 64 %

ŽLUTÁ
>> 100 %

PURPUROVÁ
>> 15 %

30 % 40 %

A B C

50 % 45 % 41 %

ŽLUTÁ
>> 100 %

Specifi kace

Primární verze gradientu Alternativní verze gradientu



Gradient
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Pravidla použití

Gradient je povoleno standardně používat pouze v třech určených směrech.

Výjimku pro použití diagonálního směru zprava doleva uděluje Brand Director.

ZHORA DOLŮ

ZLEVA DOPRAVA

DIAGONÁLNĚ ZLEVA 
DOPRAVA

DIAGONÁLNĚ ZPRAVA 
DOLEVA

Preferovaný směr gradientu

Preferovaný směr gradientu.

Směr pro použití gradientu jako “podšívky”.

Užívá se jen ve výjimečných případech.



Gradient
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Příklady použití

ABRA IOT
objevte svět internetu věcí

Moderní svět je plný věcí, které v sobě  
nesou informace. Využijte je na maximum  
v jednom propojeném systému.

•   Sledování parametrů zařízení a předmětů 
využívaných k podnikání či výrobě 
a jejich přenos do ERP systému.

• Plná integrace do IS ABRA Gen umožňuje např. sledovat přímo 
na skladové kartě zboží graf průběhu teploty ve skladu.

• Nastavení funkcí a pravidel.

• Automatické kroky – ztlumení teploty ve skladu, výměna vzduchu, 
odeslání upozornění obsluze apod.

ABRA API
snadný přenos dat  
a propojení s jinými systémy

Propojení informačního systému ABRA Gen s ostatními aplikacemi 
nebo stroji. Vše na jednom místě. Neomezené možnosti vylepšení 
každodenních firemních procesů.

•  Masivní úspora času a zdrojů. Omezení chybovosti.

• Zpracování, propojení a aktualizace dat z různých aplikací.

• Automatizace rutinních činností.

• Všechny informace online dostupné snadno, rychle a přehledně.

www.abra.eu/inovace 

  

Kontaktujte nás: 

+421 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Koktejl inovací  
pro vaši firmu 

Nechte nové technologie pracovat za vás.  
Získáte čas, prostor, nové funkce i přehledné informace 

– důležité ingredience pro své podnikání.

E-SHOP

WMS

Cloud



Základní tvary značky
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Vizuální komunikace značky ABRA pracuje s geometrickým tvarem střechy

a kosodélníku. 



Základní tvary značky

10

Střecha

Vyjadřuje směr nahoru. Pevně stojí na zemi. Vyjadřuje spojenectví v podobě 

ochránce.

Tvar střechy tvoří sedm rovnostranných trojúhelníků dotýkajících se stranami, 

v symetrickém zrcadlení dle svislé osy.

Střecha jako samostatný prvek

Levá část střechy je vyplněna šedou barvou nebo černobílou fotografií.

Pravou část střechy vyplňuje svislý gradient.

Střecha jako logo

Parametry i geometrii kompozic popisuje samostatná kapitola na str. 12.



Základní tvary značky

11

Kosodélník

Základní kosodélník tvoří čtyři na sebe navazující rovnostranné trojúhelníky. 

Kosodélník smí být vyplněn pouze černobílou fotografií.

Změna poměru stran je v odůvodněných případech povolena.



Logo
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Logo obsahuje střechu, název a claim.

Střecha má dvě části. Šedá reprezentuje technologii, barevný přechod 

symbolizuje jak zákazníky, tak team.

Dohromady tvoří celek – ABRA Software.

Claim vyjadřuje zaměření firmy.



Logo
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Geometrická defi nice

Základním rozměrem pro geometrickou defi nici loga je výška střechy, jakožto 

prvku, který je přítomen ve všech povolených kompozicích.

Výšku střechy tedy pro účely této defi nice považujme za základní jednotku X.

Název ABRA je centrován na horizontální osu střechy. 

Mezera mezi pravou hranou střechy a názvem ABRA má takový rozměr, 

aby celková šířka střechy a nápisu odpovídala 440 % výšky střechy X.

(Parametry samotného textu ABRA jsou stanoveny v sekci na str. 15). 

Claim software for your business je od spodní hrany střechy vzdálen 

20 % výšky střechy X. 

Claim je centrován vůči vertikální ose vrchní části loga. Protože šířka claimu 

z defi nice odpovídá šířce vrchní části loga, jejích okraje leží na stejných tečnách. 

(Parametry claimu jsou stanoveny v samostatné sekci na str. 15).



Logo
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StřechaPrvky

Tvar střechy je nosným prvkem loga. Výška střechy X je základní jednotkou, 

ze které jsou odvozeny a defi novány ostatní geometrické parametry loga.

Všechny barevné verze musí odlišovat vnější a vnitřní plochu střechy.

Výjimkou je pouze speciální verze střechy s fyzicky rozdělenými plochami. Ta smí 

být použita pouze pro specifi cké účely, více v defi nici na str. 21.



Logo
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TextPrvky

Název ABRA je vytvořen vektorovou úpravou fontu Gotham Narrow Bold.

Výška všech písmen názvu ABRA (Cap-height) odpovídá 70 % výšky 

střechy X.

Kerning mezi písmeny A-B odpovídá 7 % výšky střechy X.

Kerning mezi písmeny B-R odpovídá 10 % výšky střechy X.

Kerning mezi písmeny R-A odpovídá 5 % výšky střechy X.

Barva písma odpovídá barvě levého ramene střechy, závisí tedy od barevné 

varianty loga (defi nuje samostatná sekce na str. 18 a 19).

Postavení názvu vůči ostatním prvkům defi nuje samostatná sekce na str. 13.

Claim software for your business je vytvořen fontem Gotham Book.

Výška všech malých písmen (x-height) claimu odpovídá 20 % výšky střechy.

Kerning claimu je vůči originálním hodnotám fontu nezměněn.

Tracking claimu má takovou hodnotu, aby šířka claimu rozměrem odpovídala 

440 % výšky střechy X. 

Barva písma odpovídá barvě levého ramene střechy, závisí tedy od barevné 

varianty loga (defi nuje samostatná sekce na str. 18 a 19).

Postavení claimu vůči ostatním prvkům defi nuje samostatná sekce na str. 13.
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Kompozice

Plná kompozice je tvořena ze střechy, nápisu ABRA a claimu značky.

Je to preferovaná kompozice loga.

Minimalistická kompozice loga pozůstává pouze ze střechy. Je určena  

především pro specifická použití, kde na kompozice s nápisem není místo.

Poloviční kompozice vynechává claim. Používá se při menších

velikostech loga, kde by byla čitelnost claimu problematická.

Logo



17

Ochranné zóny kompozic

Ochranná zóna logotypu určuje minimální ochranné pásmo, do kterého nesmí 

zasahovat jiné vizuální prvky. Pro všechny kompozice má perimetr ochranné zóny 

po všech stranách 70 % výšky střechy X.

Rozměr ochranné zóny je závazný pro použití v tisku.

Pravidla pro digitální použití stanovuje design systém jednotlivých produktů.

Logo
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Barevná variantaBarevné varianty

BAREVNOST

Střecha kombinuje šedé/stříbrné rameno s primárním gradientem.

Název ABRA a claim mají stejnou barvu jako levé rameno střechy.

Verze pro tisk a digital se liší odstíny šedé.

Ve verzi pro tisk je povoleno použít barvu STŘÍBRNÁ.

POUŽITÍ

Barevná varianta se smí používat pouze na bílém, případně světlém podkladu.

Verze pro tisk a digital se nesmí zaměňovat.

Povoleno je použití všech kompozic.

Smí se používat pouze ve vektorovém formátu.

Nesmí se tisknout v černobílé podobě, ani konvertovat do grayscale.

DIGITAL

TISK ŠEDÁ / STŘÍBRNÁ PRIMÁRNÍ GRADIENT

PRIMÁRNÍ GRADIENTŠEDÁ

Logo
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Grayscale variantaBarevné varianty

BAREVNOST

Grayscale varianta využívá kombinace solidních odstínů šedé.

Název ABRA a claim mají stejnou barvu, jako levé rameno střechy.

Logo v grayscale verzi díky použití solidních odstínů napomáhá k udržení 

kontrastu a výraznosti loga.

POUŽITÍ

Grayscale varianta rozlišuje verze pro světlý podklad (0 % až 50 % černé)

a tmavý podklad (30 % až 100 % černé).

Povoleno je použití všech kompozic.

Smí se používat pouze ve vektorovém formátu.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY PRO DIGITÁLNÍ POUŽITÍ

Při použití loga v této variantě je doporučeno využití efektu background blur  

vysokého stupně pro rozostření pozadí loga a dosažení efektu mléčného skla, 

pro všechny prvky loga, ale především pro pravé rameno střechy.

PRO SVĚTLÝ PODKLAD
(K0 > K50)

PRO TMAVÝ PODKLAD
(K30 > K100)

C0 M0 Y0 K35C0 M0 Y0 K65

C0 M0 Y0 K35C0 M0 Y0 K0

Logo
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Grayscale variantaBarevné varianty

DIGITÁLNÍ POUŽITÍ:
APLIKACE S POUŽITÍM EFEKTU BACKGROUND BLUR

TISKOVÉ POUŽITÍ:
BEZ EFEKTU BACKGROUND BLUR

Logo
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Varianta s oddělenými ramenyBarevné varianty kompozic

BAREVNOST

Primárně stříbrná, šedá nebo bílá, případně barva použitého materiálu.

V této variantě je logo vždy monochromatické.

POUŽITÍ

Smí být použita pouze pro výrobu fyzického loga, nebo pro potisk, pokud 

technologický proces nanášení barvy, materiálu nebo 3D tisk vyžaduje dvě 

fyzicky oddělené oblasti.

Tato varianta se nesmí používat pro digitální účely!

Povoleno je použití všech kompozic.

GEOMETRIE

Varianta zachovává poměr stran původní střechy.

Tvar vznikl aplikací výseku v tloušťce 4 % výšky střechy X.

TISK STŘÍBRNÁ  /  ŠEDÁ MEDIUM  /  BÍLÁ  /  BARVA MATERIÁLU

Logo
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Písmo je důležitým prvkem vizuálního stylu společnosti.

Používáme bezpatkové typefaces, protože jsou v souladu s moderním, inovativním 

a hi-tech výrazem značky.



Písma

23

Primární typefaceTisk

Hlavním písmem značky je pro reklamní a komunikační aktivity je Gotham.

Používá se také ve webových aplikacích.

Doporučené řezy písma jsou Light, Book, Medium a Bold.

Preferovaná barva textu pro tisk je ŠEDÁ TEXT.



Písma
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Sekundární typefaceTisk

Doplňkové písmo Verdana se používá v administrativě, v elektronických médiích,  

na místech, kde není z technologických důvodů možné použít primární Gotham.

Doporučené řezy písma jsou Regular a Bold.

Preferovaná barva textu pro tisk je ŠEDÁ TEXT.



Písma
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Terciární typefaceTisk

Typeface Arial je záložní variantou používanou v případě, kdy technická omezení 

nedovolují použití preferovaných písem Gotham a Verdana.

Doporučené řezy písma jsou Regular a Bold.

Preferovaná barva textu pro tisk je ŠEDÁ TEXT.



Názvy produktů
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Pokud hovoříme o firmě, je to vždy ABRA Software.

ABRA Software a.s. píšeme pouze na oficiální adresu a právnické dokumenty 

(tzn. na obálku, do faktury, razítka, do smluv…).

Pokud hovoříme o softwaru je to ABRA, pokud o konkrétních produktech 

je to ABRA Gen, nebo ABRA Flexi.

Názvy produktů nejsou logotypy, tzn. netvoří samostatná loga. 

Lze použít vektorově zpracovaný název produktu ABRA Gen a ABRA Flexi.



Názvy produktů
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Barevnost

BAREVNOST

Vektorové názvy produktů jsou k dispozici ve verzích pro světlý a tmavý podklad.

Verze pro světlý podklad využívá kombinace solidních odstínů šedé. Solidní 

barvy tak napomáhají k udržení kontrastu a výraznosti názvu.

POUŽITÍ

Světlým podkladem se rozumí pozadí s tmavostí odpovídající 0 % až 50 % černé.

Tmavý podklad definujeme s hodnotami 30 % až 100 % černé.

Exporty se smí používat pouze ve vektorovém formátu.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY PRO DIGITÁLNÍ POUŽITÍ

Při verzi pro světlý podklad je doporučeno využití efektu background blur 

vysokého stupně pro rozostření pozadí nápisu a dosažení efektu mléčného skla.

PRO SVĚTLÝ PODKLAD
(K0 > K50)

C0 M0 Y0 K75

PRO TMAVÝ PODKLAD
(K30 > K100)

C0 M0 Y0 K0



Názvy produktů
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Geometrie

Slovo ABRA je vytvořeno vektorovou úpravou fontu Gotham Narrow Bold.

Výška písmene A je základní jednotkou, ze které jsou odvozeny a defi novány 

ostatní geometrické parametry názvů.

Výška všech velkých písmen (Cap-height) slova ABRA je shodná s výškou A.

Kerning mezi písmeny A-B odpovídá 10 % výšky A.

Kerning mezi písmeny B-R odpovídá 14 % výšky A.

Kerning mezi písmeny R-A odpovídá 7 % výšky A.

Název Gen/Flexi je vytvořen vektorovou úpravou fontu Gotham Narrow Light.

Výška velkých písmen (Cap-height) je shodná s výškou A.

Výška malých písmen (x-height) odpovídá 70 % výšky A.

Diakritické znaky mají od horní hrany malých písmen odstup 20 % výšky A.

Kerning písmen názvů Gen/Flexi má jednotnou hodnotu 17 % výšky A.



Ikony a ilustrace
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Ikony a ilustrace jsou primárně vyhotoveny v kombinaci šedé barvy a barvy 

produktu, v souvislosti s kterým se používají. Primární barvy produktů

stanovuje paleta barev, stejně jako odstíny šedé určené pro tisk a digital.



Obrázky a fotografie
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Fotografie jsou pro veškeré firemní materiály klíčové. Při jejich výběru je třeba 

dodržet několik zásad.

Fotografie musí být černobílé s příjemnou tonalitou, kompozičně a obsahově 

vyvážené, bez rušivých prvků. Na diváka mají působit klidným, přirozeným 

a profesionálním dojmem.

Kvalita fotografií musí být dostatečná jak pro tiskové, tak online využití. Nežádoucí 

jsou rušivé prvky v obraze (stopy po kompresi, příliš vysoký šum, loga firem...).



Příklady aktuální fi remní komunikace
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Ukázky vizuální komunikace společnosti ABRA Software.

Důraz je kladen na čistotu grafi ckého provedení a přehlednost. Pro většinu prvků 

jsou preferovány odstíny šedé, kombinované s bílou barvou a střídmým využitím 

výrazných barev.

Barevný přechod a výrazné barvy slouží k oživení designu. Jejich využití nesmí být 

nadužíváno.

 JAK SLEDOVAT 
CASH FLOW 

A JAK POZNAT 
SVÉ ZÁKAZNÍKY

 ZÁZNAM WEBINÁŘE

ABRA UMÍ
šetřit čas a zvýšit 
efektivitu lidí

www.abra.eu/umi

Informační systém ABRA zbaví vaše 

lidi rutinní a nudné administrativní 

práce. Mohou se tak soustředit na to, 

co přinese fi rmě větší hodnotu.

Pomocí nejotevřenějšího API na trhu se 

ABRA snadno integruje s ostatními IT 

systémy a bez problémů automatizuje 

většinu činností.

Rychle, efektivně a bez chyb.

Průvodce konferencí  
ABRA Tech Day 2021 

5 praktických interaktivních workshopů
6 informačních stanovišť

Bezpečnost, API, e-shop, cloud, výkonnostní optimalizace a správa systému. 

ABRA 
Tech
Day

Prečo  
ABRA Software
 
Pretože nás baví prekonávať výzvy. Náš informačný systém bude vašej 

firme rozumieť a pomáhať. Všetko potrebné nájdete na jednom mieste.  

 

Náš ERP spoľahlivo a efektívne: 
 

Podporí vaše rozhodovanie. 

Oslobodí vás od zbytočnej administratívy. 

Ukáže vám súvislosti v grafických prehľadoch.

Hľadáte chytré riešenie  
pre vašu výrobu?
 

https://www.abra.eu/sk/vyroba/ 
   
Predaj:  

+421 233 056 584 

obchod@abra.sk 

Po-Pia 8:00–17:00

Digitalizácia firmy
 

Od objednávky cez 
výrobu až po expedíciu 

ABRA Factory Lab  
Model digitálne riadenej továrne

Na interaktívnom modeli je možné vyskúšať, ako funguje moderná 

digitálna firma.

• riadenie výroby od objednania cez výrobu až po expedíciu

• automatizovaná práca s dokladmi od objednávky až po fakturáciu

• práca s polohovaným skladom na príjme materiálu i na výdaji 

hotového výrobku

• automatizované vyskladnenie materiálu do výroby a objednávka 

chýbajúceho materiálu u dodávateľa

• kapacitné zaplánovanie do výroby

• automatická expedícia a vystavenie faktúry

Svět se mění.

Vytváříme IT zázemí pro Váš byznys. Už 30 let.

I díky ABRA Software
můžete růst dál.

abra@abra.eu
+420 296 397 310

www.abyfirmyslapaly.cz

Praha

Liberec

Chomutov

Brno Zlín

Ostrava

Olomouc

Hradec Králové

Písek

Plzeň

Josef Průša,
Prusa Research

„Software ABRA
máme kvůli skvělému
API. A tiskneme
stále víc.“

SPRÁVNÁ 
MANAŽERSKÁ
ROZHODNUTÍ  
NA DOSAH




