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Logo jest podstawowym i jedynym obowiązującym symbolem graficznym HS Sp. z o.o

Logo nie powinno być poddawane żadnym zmianom naruszającym 
jego pierwotny kształt oraz zalecaną kolorystykę. Jedyne dopuszczalne 
zmiany kolorystyki oraz kształtu są opisane w dalszej części Księgi.

Logo powinno być dostarczane wszelkim podmiotom (w tym przede 
wszystkim studiom graficznym, drukarniom oraz producentom 
materiałów promocyjnych) tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej 
wraz z wersją elektroniczną Księgi w celu uniknięcia użycia znaku
niezgodnie z zasadami tożsamości wizualnej HS Sp. z o.o.
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Mając na uwadze istotny fakt jakim jest kilkanaście lat istnienia na rynku firmy Higiena System, uważamy, że całkowita zmiana obecnego logo 
wiązałaby się z dezorientacją wśród dotychczasowych klientów. Pozytywnie wypracowany przez lata wizerunek mógłby zostać niepotrzebnie 
zakłócony w odbiorze, co z kolei wiązałoby się z poświęcaniem dodatkowego czasu na wyjaśnianie.

Bazując na powyższych wnioskach dostrzegliśmy w dotychczasowym logo pozytywny potencjał dający możliwość rozwoju w pożądanym kierunku
oraz możliwość odświeżenia znaku w zakresie zachowującym charakterystyczne dla siebie ułożenie, fragmentację oraz kolorystykę.

Co uległo zmianie?

Aby nadać spójny charakter wszystkim projektowanym logo, sygnet znaku firmowego HS Spółka z o.o. został sprowadzony do koła (wcześniej elipsa). 
Poprawiliśmy również typografię na bardziej wyrazistą, techniczną oraz nowoczesną. Ukośna kreska ma za zadanie podkreślenie nazwy 
oraz zwrócenie uwagi na widniejący obok podpis.

Powyższe pomysły dały efekcie silną podstawę do dalszego projektowania pozostałych trzech logo będących obecnie znakami wizualnie tożsamymi, 
wywodzącymi się z jednej rodziny.
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Sygnet Logotyp PodpisSeparator

HS Sp. z o.o. | Wersja podstawowa znaku

Wersja podstawowa znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na białym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak nadrzędny (Spółka) nad pozostałymi prezentowanymi w tej księdze.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

Wersja uzupełniająca znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na ciemnym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak nadrzędny (Spółka) nad pozostałymi prezentowanymi w tej księdze.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

HS Sp. z o.o. | Wersja uzupełniająca znaku na ciemne tła
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Graficzny znak HS Cleaning w sposób symboliczny nawiązuje do poszczególnych usług związanych z czyszczeniem zabrudzonych powierzchni. 
Podstawę znaku stanowią poziome dwie kreski, które pełnią rolę powierzchni, z lewej strony każdorazowo znajduje się element czyszczący, 
usuwający znajdujące się po prawej stronie zanieczyszczenia.
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Sygnet Logotyp PodpisSeparator

HS CLEANING | Wersja podstawowa znaku

Wersja podstawowa znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na białym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

Wersja uzupełniająca znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na ciemnym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

HS CLEANING | Wersja uzupełniająca znaku na ciemne tła



Przedstawienie znaczenia zaprojektowanego znaku wydaje się bardzo pożądaną cechą w momencie kiedy w grę wchodzi zaufanie. Sam znak graficzny 
może przywodzić na myśl różne skojarzenia, jednak ukazanie jego symboliki w świetle tak cenionych wartości jak zaufanie, lojalność, rzetelność daje 
podstawę do funkcjonowania całej struktury (APT, Pracodawca, Pracownik) na równych uczciwych warunkach.

Zadowolenie zatrudnionych przez agencję pracowników rodzi sukcesy firmy. Rzetelność i jasne zasady współpracy dają wspólną, wymierną korzyść.
Dla pracownika chcącego porzucić status np. osoby bezrobotnej jest to duża szansa na pozytywne zmiany, z drugiej strony pracodawca ma niebywałą 
możliwość bezpiecznego wypróbowania, czy jego przykładowo nowy pomysł jest wart rynkowego zainteresowania.

HS SPÓŁKA Z O.O. / Corporate Identity 02.3 | Znak firmowy HS Outsourcing 08



Sygnet Logotyp PodpisSeparator

HS OUTSOURCING | Wersja podstawowa znaku

Wersja podstawowa znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na białym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

Wersja uzupełniająca znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na ciemnym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

HS OUTSOURCING | Wersja uzupełniająca znaku na ciemne tła

HS SPÓŁKA Z O.O. / Corporate Identity 02.3 | Znak firmowy HS Outsourcing 09
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Zwrócenie się w kierunku symboliki stwarza na płaszczyźnie projektowej możliwość zaprojektowania czegoś naprawdę unikalnego.  
Dokładnie tak się stało w trakcie prac projektowych nad logo HS Industry. Wiele z pozoru różniących się i nie pasujących początkowo 
do siebie kawałków zostało ułożonych w znak, który odzwierciedla różnorodność oraz liczbę świadczonych usług specjalistycznych 
z zakresu utrzymania czystości. 
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Sygnet Logotyp PodpisSeparator

HS OUTSOURCING | Wersja podstawowa znaku

Wersja podstawowa znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na białym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

Wersja uzupełniająca znaku składa się z czterech elementów składowych występujących
na ciemnym tle. Sygnet to określenie opisujące charakterystyczny element będący czysto 
graficzną składową znaku - w tym przypadku charakterystycznie poprzedzielane koło. 

Logotypem określa się część typograficzną znaku, czyli część związaną z czcionką i nazwą. 
Trzecim elementem znaku jest separator oddzielający Logotyp od podpisu. Czwarty element 
składowy to podpis. W tym przypadku podkreślający, że przedstawione logo 
stanowi znak wchodzący w skład HS Sp. z o.o.

Wszystkie powyżej wymienione części składowe znaku tworzą razem logo.

HS OUTSOURCING | Wersja uzupełniająca znaku na ciemne tła



HS SPÓŁKA Z O.O. / Corporate Identity 03 | Charakterystyka dalszej specyfikacji 12

Informacje zawarte w dalszej części Księgi znajdują zastosowanie
dla wszystkich znaków z HS Spółka z o.o.

Przedstawione na kolejnych stronach zasady używania znaku,
rozwiązania graficzne, opisy, wymiary oraz sposoby prezentacji
znaku są identyczne dla wszystkich znaków HS Spółka z o.o.

Jako przykład dla dalszej specyfikacji posłuży logo HS Spółka z o.o.
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0 | 90 | 85 | 0 239 | 65 | 54 Red 032 C

90 | 75 | 50 | 30 42 | 62 | 84 303 C

Dokładne odwzorowanie kolorów jest bardzo istotnym elementem 
spójności wizualnej. Dlatego jeśli tylko jest to możliwe należy stosować 
pełną kolorystykę logo wedle wartości numerycznych podanych 
na tej stronie.
 
Powyżej przedstawione zostały najlepiej odpowiadające sobie kolory 
w przestrzeniach CMYK (druk), RGB (multimedia, internet) 
oraz Pantone (druk).
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Pełen kolor. Jasne tło.

Monochromatyczne. Jasne tło.

Logo achromatyczne  przeznaczone jest do wykorzystania, gdy niemożliwe jest zastosowanie 
znaku w jego kolorach podstawowych.

Znajduje ono zastosowanie podczas technik przenoszenia logo związanych z grawerowaniem, 
cięciem laserem oraz innych technik odwzorowania znaku w medium zaprojektowanym 
do odtwarzania tylko dwóch stanów.

Achromatyczne. Jasne tło.

Wszędzie, gdzie to tylko możliwe logo powinno być prezentowane w swoich podstawowych
kolorach.
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Logo achromatyczne w kontrze  przeznaczone jest do wykorzystania, 
gdy niemożliwe jest zastosowanie znaku w jego kolorach podstawowych, 
podczas technik przenoszenia logo związanych z grawerowaniem, 
laserem lub też innego odwzorowania znaku w medium zaprojektowanym 
do odtwarzania tylko dwóch stanów.

Achromatyczne. Ciemne tło.

Pełen kolor. Ciemne tło.
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Pole ochronne znaku (x) to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne inne 
elementy naruszające integralność logo (np. tekst, grafiki, brzegi arkusza bądź ekranu). 
Prawidłowo stosowane Pole ochronne znaku zabezpiecza logo przed niepożądanymi 
ingerencjami z zewnątrz i zapewnia tym samym prawidłowy, niezakłócony odbiór wizualny 
logo.

Pole podstawowe (1/2 x) określa najmniejszy możliwy obszar, w którym nie powinny 
znajdować się żadne inne elementy naruszające integralność logo (np. tekst, grafiki, 
brzegi arkusza bądź ekranu).

Podczas skalowania logo pole ochronne znaku należy odpowiednio powiększać 
lub pomniejszać.



HS SPÓŁKA Z O.O. / Corporate Identity 06 | Prawidłowe / Nieprawidłowe skalowanie 17

Prawidłowe skalowanie Nieprawidłowe skalowanie

a) Logo zwężone

a) Logo rozciągnięte

Prezentowanie logo na różnego rodzaju powierzchniach wymaga jego odpowiedniego skalowania. Zarówno proces powiększania jak również 
pomniejszania powinien za każdym razem przebiegać z zablokowanym współczynnikiem proporcji. W przeciwnym razie logo może zostać 
zniekształcone powodując tym samym jego niepożądany odbiór.
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Rozmiar poglądowy

Skala 1:1

Siatka modułowa

Minimalny rozmiar to wielkość określająca najmniejszy możliwy 
rozmiar logo, który może zostać zaprezentowany, a który 
jednocześnie zachowuje swoją czytelność oraz przekaz przy różnych 
technikach odwzorowania. 

Z uwagi na fakt, że logo HS Spółki z o.o. różnią się względem 
siebie długością, zawsze podczas skalowania należy 
posługiwać się wysokością, która dla wszystkich znaków 
pozostaje niezmienna.

Konstrukcję i zależności podstawowe symbolu i jego elementów
składowych wyznacza siatka modułowa, która ma zastosowanie
przy dużych powiększeniach lub w przypadku braku wersji
elektronicznej wzorca.

Elementem modułowym siatki jest każdorazowo kwadrat będący
1/2 wysokości lub szerokości koła.

8mm

22px
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Umiejscowienie logo zbyt blisko
krawędzi strony lub ekranu.

Nie powinno się dopuszczać do sytuacji, w której logo 
przybiera formę przedstawionych tutaj złych przykładów. 

Grozi to destabilizacją najistotniejszego elementu 
identyfikacji wizualnej firmy, co w konsekwencji 
przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. 

Użycie logo w nieprawidłowy sposób nie tylko nie 
podnosi prestiżu firmy, ale świadczy o niedbałości 
i braku profesjonalizmu.

Zmiana położenia poszczególnych
elementów znaku.

Zmiana użytej przestrzeni barw
na odmienną.

Zmiana wielkości poszczególnych
elementów znaku.
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Użycie logo w rozmiarze mniejszym
od minimalnego (str. 17)

Umieszenie logo na tle podobnym
do zastosowanych w znaku.

Umieszczenie logo na agresywnym
niejednorodnym tle.

8mm

22px

4mm

10px
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Tło ciemno niebieskie

Tło czerwone

Tło niejednorodne

Dopuszcza się użycie logo na wymienionych tłach jak również 
w przedstawionych wersjach. 

Są to jednak wyjątki i kiedy jest to tylko możliwe zaleca się stosowanie 
znaku w jego podstawowych wariantach kolorystycznych.
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Czcionka Arsenal Regular
Czcionka Arsenal jest używana do wszelkich materiałów grupy
HS, zarówno tych drukowanych, jak i elektronicznie
wypełnianych przez pracowników.

Stosuje się ją także do wszelkiego rodzaju korespondencji
firmowej, umów, zaproszeń, listów, itp.

Arsenal nie jest krojem standardowo dołączanym do systemów
operacyjnych z rodziny Windows® Vista®, dlatego tylko 
wcześniejsza instalacja czcionki zagwarantuje kontrolę
nad wyglądem dokumentów przesyłanych na zewnątrz
i otwieranych na różnych stanowiskach komputerowych.

Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwe jest użycie czcionki Arsenal
należy jako zamiennik użyć czcionki Arial.

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśetuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚETUVWXYZŹŻ
123456789@%&*()... 

Czcionka Arsenal Bold

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśetuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚETUVWXYZŹŻ
123456789@%&*()... 

Czcionka Arial Regular

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśetuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚETUVWXYZŹŻ
123456789@%&*()... 

Czcionka Arial Bold

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśetuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚETUVWXYZŹŻ
123456789@%&*()... 



Wykonanie: Logarytm Agencja Reklamy // www.logarytm.com.pl


