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 1.1 logo firmy

Logotyp firmy
Opis logotypu firmu należącej do grupy



 1.1 logo

Logotyp firmy
Opis logotypu firmu należącej do grupy



 1.1.1 logo | logotyp grupy w połączeniu z logotypami podmiotów należących do grupy

Logotyp grupy
Ta wersja logotypu jest dedykowana do 
oznaczania grupy w połączeniu z logotypami 
podmiotów należących do grupy.

Wersja negatywowa herbu i akronimu na 
prostokątnym polu ma zastosowanie we 
wszyskich sytuacjach, w których logotyp PGZ 
ma występować łącznie z logotypami jednostek 
należących do Grupy. 
Mocna forma graficzna ma podkreślić 
nadrzędność logotypu Grupy a jednosześnie 
„zneutralizować” różnorodność logotypów.
W sytuacjach, gdy logo będzie identyfikowane  
z Polską Grupą Zbrojeniową należy stosować 
wersję skróconą tz. herb + akronim na 
granatowym polu.

Logotypu opisanego w rozdziale 1.1  
(herb i akronim na białym tle) nigdy nie 
stosujemy łącznie z logotypami jednostek 
Grupy.



| herb, logotyp pionowy

Logo, herb, logotyp pionowy
Wersje dodatkowe logotypu można 
wykożystywać w sytuacach nie pozwalających 
na czytelne zastosowanie wersji podstawowej.

Logotyp w wersji pionowej – gdy nośnik nie 
pozwala na zastosowanie w odpowiedniej 
wielkości wersji poziomej.

Logo (tylko herb i akronim) – gdy możliwe 
jest umieszczenie pełnej nazwy i danych 
adresowych, lub na nośnikach o małej 
powierzchni (np. długopis).

Herb – wyjątkowo (np. na ekskluzywnych 
upominkach)



 1.1.2 | logo | wersja dla grupy | pole ochronne logotypu

1/3

1/3

Pole ochronne logotypu
Minimalna przestrzeń otaczająca logo 
(pole ochronne) odgrywa zasadniczą rolę, 
szczególnie przy zestawieniu logotypu z innymi 
elementami, logotypami – wyznacza również 
odległość znaku od krawędzi nośnika.
 
Określa ona najmniejszą dopuszczalną  
wolną przestrzeń pomiędzy logotypem,  
a jakimikolwiek innymi elementami. Dzięki 
temu utrzymana zostaje czytelność logotypu. 
Przestrzeń ta zdefiniowana jest wysokością  
pola zawierającego herb i akronim.
Wynosi ona 1/3 wysokości pola.

1/3

Nie wolno samodzielnie konstruować znaku.
Stanowi on zamkniętą całość i nie powinien
być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.
Należy korzystać wyłącznie z zapisu
elektronicznego znaku.



| pole ochronne logo, herbu, logotypu pionowego 

Pole ochronne logo, herbu,  
ogotypu pionowego
Minimalna przestrzeń otaczająca logo 
(pole ochronne) odgrywa zasadniczą rolę, 
szczególnie przy zestawieniu logotypu z innymi 
elementami, logotypami – wyznacza również 
odległość znaku od krawędzi nośnika.
 
Określa ona najmniejszą dopuszczalną  
wolną przestrzeń pomiędzy logotypem,  
a jakimikolwiek innymi elementami. Dzięki 
temu utrzymana zostaje czytelność logotypu. 
Przestrzeń ta zdefiniowana jest wysokością linii 
oddzielającej logo od napisu.
Wynosi ona 1/3 linii.

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3



 1.2.1 logo | logotyp + logotypy grupy | wersja pozioma – pełna i skrócona

Jeśli logotyp lub logo występuje z pojedyńczym 
znakiem i ma oznaczyć przynależność danej 
firmy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kolejność 
jest odwrotna. Pierwszy znak firmy, drugi grupy.



| logotyp + logotypy grupy | wersja pionowa – pełna i skrócona



 1.3.1 logo | wielkość minimalna

Wielkość minimalna logotypu i logo
Użycie określonych wielkości zapobiega deformacji 
logotypu.  
Jest też bardzo przydatne w przypadku 
umieszczania logotypu na dokumentach  
o zróżnicowanych formatach.  
Zachowanie podanych wielkości jest zalecane 
i każde odstępstwo od nich powinno być 
konsultowane z osobą kompetentną.  
Minimalna wielkość logotypu to 19 mm.

wielkość minimalna (9,8/3,5 mm)

wielkość minimalna (15/9,5 mm)

wielkość minimalna (41,8/3,5 mm)



| kolorystyka

Kolorystyka
Kolor podstawowy logo to ciemny granat.
Tabela przedstawia dopuszczalne, w zależności od 
techniki, zestawy kolorystyczne logo.

Kolor dodatkowy do wykorzystania w szczególnych 
sytuacjach, gdy kolor podstawowy nie może być 
wykorzystany lub gdy 

   CMYK: 95% 9% 0% 83%

   PANTONE 303

   ORACAL: 513

   RGB: 0 38 61 

   CMYK: 8% 5% 7% 20% 

   PANTONE Cool Gray 4

   ORACAL: 711

   RGB: 180 180 180 

  CMYK: 0% 0% 0% 31%

   PANTONE 877

   ORACAL: 903



 2.1.1 akcydensy | typografia | font podstawowy

Open Sans light
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans light
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Myriad Pro SemiExtended
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Myriad Pro SemiExtended Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Open Sans Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890 

Myriad Pro Bold SemiExtended Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Font podstawowy
Fonty firmowe to rodzina fontów Myriad Pro 
SemiExtended. Konsekwentne stosowanie 
czcionek zaleca się do wszystkich typów 
materiałów:  
druków akcydensowych, materiałów  
promocyjnych, pism i prezentacji  
biurowych, stron internetowych itp.

Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego 
czytelność. Hasła i tytuły powinny być pisane 
zdecydowanie większym krojem niż pozostałe 
bloki tekstowe.

Do składu tekstów na białych i jasnych tłach 
korzystamy z fontu w odmianie Light.
Na tłach ciemnych i w kontrze stosujemy 
odmianę Regular.



| typografia | font zastępczy

Typografia uzupełniająca
W przypadku komunikacji mailowej
i w edytorach tekstu należy stosować
zamiennik – font systemowy
Arial Regular i Bold.

Arial Book
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Arial Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Arial Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890 

Arial Bold Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890



2.2.1  akcydensy | wizytówki imienne | wersja polska

Wizytówka firmowa jest jednym z podstawowych 
akcydensów firmy.  
Wymiary wizytówki to standardowe – 90/50 mm.
Druk PANTONE® 303, na papierze matowym 
niepowlekanym (np. MultiOffset) 300g. 

Użyte fonty:
dane adresowe – Open Sans light / rozmiar 7,4 pkt 
interlinia 8,6 pkt
nazwisko – Open Sans Bold / rozmiar 8 pkt 
interlinia 9,6 pkt
stanowisko – Open Sans light Italic / rozmiar 7,4 pkt 
interlinia 8,6 pkt

Imię  Nazwisko
Stanowisko 
Departament

ul. A. Grobickiego 23 
26-617 Radom

tel. (+48) 48 38 99 100
kom. (+48) 500 000 000
imie.nazwisko@fabrykabroni.pl 

Fabryka Broni „Łucznik”
Radom Sp. z o.o.



| wizytówki imienne | wersja angielska

Imię  Nazwisko
Position
Department

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom, Poland

phone: (+48) 48 38 99 100
mob.: (+48) 500 000 000
imie.nazwisko@fabrykabroni.pl 

Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.
(‘Archer’-Radom Arms Factory LLC)



2.3.1 akcydensy | papier firmowy A5 i A4 | wersja polska

tel. +48 389 91 00
  +48 389 91 04
fax +48 389 93 34

Fabryka Broni „Łucznik”  
– Radom Sp. z o.o.
www.fabrykabroni.pl

ul. Grobickiego 23
26-617 Radom
zarzad@fabrykabroni.pl

Kapitał zakładowy: ?00,00 zł | Kapitał wpłacony: ?00,00 zł | NIP: 948-21-82-612 | REGON: 672021450
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 57 1020 1026 0000 1402 0228 2507 
Sąd Rejonowy dla m. ??? Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000489456

Papier korporacyjny
Papier korporacyjny stosujemy do wszelkiego
typu korespondencji korporacyjnej.
Druk jednokolorowy na papierze matowym 
offsetowym lub satynowanym 120 gram. 
PANTONE 303.
Treść wpisywana w edytorze - czcionka
Open Sans Light (zastępczo Arial)
Należy korzystać z przygotowanego
szablonu edytora.



tel. +48 389 91 00
  +48 389 91 04
fax +48 389 93 34

Fabryka Broni „Łucznik”  
– Radom Sp. z o.o.
www.fabrykabroni.pl

ul. Grobickiego 23
26-617 Radom
zarzad@fabrykabroni.pl

Kapitał zakładowy: ?00,00 zł | Kapitał wpłacony: ?00,00 zł | NIP: 948-21-82-612 | REGON: 672021450
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. 57 1020 1026 0000 1402 0228 2507 
Sąd Rejonowy dla m. ??? Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000489456



2.3.2 akcydensy | papier firmowy A5 i A4 | wersja angielska

„Archer” Radom 
Arms Factory LLC
www.fabrykabroni.pl

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom
zarzad@fabrykabroni.pl

phone (+48) 48 389 91 00
(+48) 48 389 91 04
fax (+48) 48 389 93 34

Initial Capital: ?00,00 zł | Paid-up Capital: ?00,00 zł | NIP: 948-21-82-612 | REGON: 672021450
Bank Account: PKO Bank Polski S.A. 57 1020 1026 0000 1402 0228 2507 
District Court for the Capital City of Warsaw, 14th Commercial Registry Department 
of the National Court Register | KRS: 0000489456

Papier korporacyjny
Papier korporacyjny stosujemy do wszelkiego
typu korespondencji korporacyjnej.
Druk jednokolorowy na papierze matowym 
offsetowym lub satynowanym 120 gram. 
PANTONE 303.
Treść wpisywana w edytorze - czcionka
Open Sans Light (zastępczo Arial)
Należy korzystać z przygotowanego
szablonu edytora.



phone (+48) 48 389 91 00
(+48) 48 389 91 04
fax (+48) 48 389 93 34

„Archer” Radom 
Arms Factory LLC
www.fabrykabroni.pl

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom
zarzad@fabrykabroni.pl

Initial Capital: ?00,00 zł | Paid-up Capital: ?00,00 zł | NIP: 948-21-82-612 | REGON: 672021450
Bank Account: PKO Bank Polski S.A. 57 1020 1026 0000 1402 0228 2507 
District Court for the Capital City of Warsaw, 14th Commercial Registry Department of the National Court Register
KRS: 0000489456



2.4.1 akcydensy | koperty C4, C5, DL grupy | wersja polska

Nadruk na kopertach C4 (229/324), C5 
(229/162), DL (220/110)
Druk PANTONE® 303, na papierze matowym 
niepowlekanym (np. PlanoSpeed) 100g. 
Wersja opcjonalna z zadrukiem wnętrza 
koperty apla PANTONE® 303
Użyte fonty:
Open Sans Light
rozmiar 7,4 pkt interlinia 8,6 pkt

Fabryka Broni „Łucznik”  
– Radom Sp. z o.o. 

ul. A. Grobickiego 23
26-617 Radom

Fabryka Broni „Łucznik”  
– Radom Sp. z o.o. 

ul. A. Grobickiego 23
26-617 Radom

Fabryka Broni „Łucznik”  
– Radom Sp. z o.o. 

ul. A. Grobickiego 23
26-617 Radom



Szare prostokąty wyznaczają pola przewidziane 
na umieszczenie logo fabryki lub spółki. Logo 
należy komponować na osi optycznej  
(czerwona linia) tego pola

koperty C4, C5, DL grupy | wersja angielska

„Archer” Radom 
Arms Factory LLC

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom

„Archer” Radom 
Arms Factory LLC

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom

„Archer” Radom 
Arms Factory LLC

23 A. Grobickiego Str.
26-617 Radom



 2.5.1 akcydensy | teczka | widok z zewnątrz

Teczka. 
Standardowy format – 220/320 mm.  
Druk PANTONE® 303, na papierze offsetowym 
(np. Amber Preprint) 200g. lub kreda matowa 
300-350g. Folia matowa.

Użyte fonty:
Open Sans Light
rozmiar 10 pkt interlinia 14 pkt



| widok środka | wykrojnik



 2.6.1 akcydensy | informacja prasowa | przykład

Informacja prasowa. Standardowy format  
A4 – 210/297 mm.  
Wzór na stronie stanowi 60% normalnego 
wymiaru.
Druk na papierze offsetowym (np. Amber 
Preprint) 90g, kolor Black.

Użyte fonty:
tytuł – Open Sans Bold / rozmiar 18 pkt 
interlinia 24 pkt
podtytuł – Open Sans Bold / rozmiar 10 pkt 
interlinia 16 pkt
tekst podstawowy – Open Sans Light 
SemiExtended / rozmiar 10 pkt interlinia 16 pkt
A4 Open Sans Light / rozmiar 7,4 pkt interlinia 
8.6 pkt





 2.7.1 akcydensy | szablon prezentacji ppt 

Nazwa firmy
Tytuł prezentacji

Nazwa Fabryki 
lub Spółki
www.nazwa.pl

ul. Nazwa Ulicy 23
01-234 Miasto
office@nazwa.pl

tel. +48 12 345 67 89
 +48 12 345 67 89
fax +48 12 345 67 89

Prezentacja PowerPoint
Należy korzystać z szablonu prezentacji

Użyte fonty:
tytuł  prezentacji– Open Sans Bold / rozmiar 48 pkt interlinia 60 pkt
podtytuł, data, miejsce – Open Sans light / rozmiar 30 pkt interlinia 48 pkt
tytuł  działu – Open Sans Bold / rozmiar 36 pkt interlinia 48 pkt
tytuł  strony – Open Sans Bold / rozmiar 24 pkt interlinia 36 pkt
tekst podstawowy – Open Sans light / rozmiar 18 pkt interlinia 30 pkt
tekst pomiejszony – Open Sans light / rozmiar 14 pkt interlinia 18 pkt
dane adresowe – Open Sans light / rozmiar 7,4 pkt interlinia 8,6 pkt

Amunicja pistoletowa
Amunicja małokalibrowa
Amunicja średniokalibrowa
Amunicja czołgowa i artyleryjska
Amunicja moździerzowa
Naboje granatnikowe 40mm, 
granaty ręczne, granaty nasad-
kowe
Zapalniki

Nazwa Fabryki 
lub Spółki
www.nazwa.pl

ul. Nazwa Ulicy 23
01-234 Miasto
office@nazwa.pl

tel. +48 12 345 67 89
 +48 12 345 67 89
fax +48 12 345 67 89Nazwa firmy   Tytuł prezentacji



Przenośny zestaw lotniczy GROM

PGZ oferuje doceniany na całym  
świecie przenośny przeciwlotniczy 
zestaw rakietowy GROM, przeznaczony do 
zwalczania celów powietrznych,  
w tym m.in. samolotów i śmigłowców.  
W pracach B+R znajduje się następca 
GROM o nazwie PIORUN.

Strefa rażenia – do 5500 m
Kaliber pocisku – 72 mm
Średnia prędkość lotu – 580 m/s
Zakres temperatur pracy – od -35°C do +50°C
Producent: MESKO S.A.

Przenośny  
zestaw  
przeciwlotniczy  
GROM

Nazwa Fabryki 
lub Spółki
www.nazwa.pl

ul. Nazwa Ulicy 23
01-234 Miasto
office@nazwa.pl

tel. +48 12 345 67 89
 +48 12 345 67 89
fax +48 12 345 67 89Nazwa firmy   Tytuł prezentacji

WZT-3 – wóz zabezpieczenia 
technicznego, przeznaczony do obsługi 
czołgów i innych wozów, biorących 
udział w działaniach na polu walki

Masa max pojazdu - 42000 kg
Prędkość max po drodze – 65 km/h
Moc silnika – 625 kW
Uzbrojenie – wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm
Producent: ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

PT-91 / PT91-Ex – sprawdzone i niezawodne czołgi
z wysokiej jakości sprzętem optoelektronicznym, 
umożliwiającym działania w dzień i w nocy

Masa max czołgu – 45900 kg / 47500 kg
Prędkość max po drodze – 60 km/h / 65 km/h
Moc silnika – 625 kW / 735 kW
Producent: ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

WKM-B – wielkokalibrowy  
karabin maszynowy 12,7 mm
Producent: ZM Tarnów S.A.

ARMATA 125 MM

PPK SPIKE – przeciwpancerny zestaw rakietowy do zwalczania 
czołgów i pojazdów opancerzonych oraz śmigłowców bojowych 
w odległości od 200 do 4000 m. SPIKE, z pociskiem o kalibrze 
107 mm, wyposażony jest w optoelektroniczną, dwuzakresową 
głowicę samonaprowadzania (z kamerą telewizyjną i chłodzonym 
argonem detektorem podczerwieni), umożliwiającą za pomocą 
łącza światłowodowego transmisję obrazu z głowicy pocisku na 
wyświetlacz wyrzutni
Producent: MESKO S.A.

ul. Nazwa Ulicy 23
01-234 Miasto
office@nazwa.pl

tel. +48 12 345 67 89
 +48 12 345 67 89
fax +48 12 345 67 89Nazwa firmy   Tytuł prezentacji

Polska Grupa Zbroje-
niowa S.A. 
ul. Malczewskiego 24

Dziękujemy za uwagę

Nazwa Fabryki 
lub Spółki
www.nazwa.pl

ul. Nazwa Ulicy 23
01-234 Miasto
office@nazwa.pl

tel. +48 12 345 67 89
 +48 12 345 67 89
fax +48 12 345 67 89



www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu

3.1.1 | materiały promocyjne | ścianka konferencyjna | przykłady

Ścianka prezentacyjna
Wersje proponowane z powtórzonym motywem 
herbu lub logo (np. pop up 3 moduły i boki  
255 x 230 cm lub 4 moduły 315 x 230 cm ).
Poza nazwą, adresem strony internetowej
lub pełnymi danymi adresowymi,  
może zawierać hasło.
Przy tworzeniu większych formatów ścianek  
należy pamiętać o zachowaniu obowiązkowego 
pola ochronnego.



materiały promocyjne | ścianka konferencyjna | przykłady

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu

www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu

www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl



 3.2.1 materiały promocyjne | rollup | wersje kolorystyczne

Rollup
Proponowane wersje do wykorzystania  
w zależności od kontekstu wydarzenia, na 
którym rollupy mają być prezentowane.

Rollup drukowany na folii poliestrowej  
z blokującą światło przekładką,
wymiary100/220 cm

www.adresfirmy.pl
www.pgzsa.pl

Nazwa Firmy
lub Spółki
ew. Miasto

www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu



 materiały promocyjne | rollup | wersja polska, dla spółki i dla grupy

www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu

Fabryka Broni  
„Łucznik”
w Radomiu

www.fabrykabroni.pl
www.pgzsa.pl



fabrykabroni.pl

www.pgzsa.pl

3.4.1 materiały promocyjne | torby

Projekt koncepcyjny torby na specjalne okazje  
do ekskluzywnych wydawnictw,  
upominków reklamowych, itp.
wymiary 360/120/260 (poziom) 
lub 240/100/350 (pion)
karton Premium FSC C1S 220 g/m2 lub  
papier C2S 170 i 200 g (dwustronnie kredowany),
druk dwukolorowy, kolory:  
PANTONE® 303 i Cool Gray 4
druk jednokolorowy, kolory: PANTONE® 303
taśma atłasowa lub sznurek syntetyczny/
bawełniany



www.hsw.pl

www.adresfirmy.pl



3.5.1 materiały promocyjne | gadżety | pendrive, długopis, ołówek

Projekty koncepcyjne gadżetów:  
pendrive, długopis, ołówek  
metal matowy, stalowo-szary, grawerowany
lub
plastik kolory: PANTONE® 303 lub zbliżony
nadruk: biały lub srebrny 

Pendrive 
Wymiary: 47x16,4x3,5 mm  
Maksymalne pole zadruku: 31x14 mm

27 mm

27 mm



Długopis 
Pole zadruku 50 x 4,5 mm.

Ołówek 
Pole zadruku 50 x 4,5 mm.w w w .



4.1.1 | wydawnictwa | reklama prasowa

Projekt koncepcyjny reklamy prasowej
Dwie koncepcje reklamy wizerunkowej, z jednym 
zdjęciem i zmozajką kilku zdjęć.
Trzy przykłady reklam w zestawienienu z typową 
reklamą PGZ SA.
Szablony pokazują proponowane proporcje 
wielkości i wagi elementów graficznych, 
zdjęciowych i tekstowych do przestrzeni reklamy.
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