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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX

Znak spółki MCX składa się ze specjalnie skonstruowanych liter 
„M, „C”, i „X”, w których literę „C” tworzy światło pomiędzy 
pozostałymi literami.

Znak MCX jest znakiem jednokolorowym – czerwonym.
Dokładne parametry koloru zostały szczegółowo opisane 
na kolejnych stronach Księgi Znaku.

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki lub kształtu 
znaku MCX. Znak stanowi zamkniętą całość i nie powinien być 
poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.

1. KONSTRUKCJA – OPIS ZNAKU 
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU

Wersją podstawową znaku jest wersja kolorowa – czerwona.

Wersję podstawową znaku zaleca się do stosowania  
na wszelkich materiałach akcydensowych.
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX3. MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU

Minimalna wielkość znaku wyznacza najmniejszą szerokość,  
w jakiej może zostać użyty znak, aby była zachowana jego pełna 
czytelność. Dla znaku MCX wynosi 10 mm.

Jeżeli w procesie produkcji przy podanej wielkości minimalnej 
nie jest możliwe uzyskanie prawidłowej czytelności elementów 
składowych znaku, zaleca się powiększyć cały znak do rozmiaru 
umożliwiającego prawidłową czytelność.

30 mm

10 mm

50 mm
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX4. POLE OCHRONNE ZNAKU

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku wolna od elementów 
tekstowych oraz graficznych, które mogą naruszać tożsamość lub 
czytelność znaku. Pole ochronne wyznacza również  
minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika.

Pole ochronne wszystkich wersji znaku MCX wyznacza kwadrat, 
którego bok jest równy 1/4 wsokości znaku. 

Nie wolno naruszać pola ochronnego. Zachowanie właściwego 
pola ochronnego zapewnia prawidłowy odbiór wizualny znaku.

Należy pamiętać, że znak graficzny zawsze powinien być  
umieszczony w możliwie jak największym polu ochronnym.

1/4 h

h
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX5. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Podstawowym wariantem kolorystycznym znaku jest wariant 
kolorowy.

Wszelkie dokumenty drukowane w przestrzeni kolorów CMYK  
powinny posiadać podstawowy wariant kolorystyczny  
pełnokolorowy. 

Wariant pełnokolorowy powinien też być stosowany w internecie  
i mediach elektronicznych w przestrzeni kolorów RGB.

druk internet/
multimedia folie

CMYK PANTONE RGB RAL

C: 0
M: 100
Y: 100
K: 0

Pantone
485 C

R: 227
G: 6
B: 19

3020
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX6. WERSJA ZNAKU – CZARNO-BIAŁA

W przypadku, gdy nie jest możliwy druk kolorowy, należy  
stosować wersję czarno-białą znaku.

W takim przypadku należy stosować znak w skali CMYK: 100% K.

Wersje monochromatyczne powinny być też wykorzystywane  
do tłoczeń w wersjach reliefowych wklęsłych lub wypukłych.

Wersje monochromatyczne można też wykorzystywać  
do wariantów ozdobnych np. logo na oznakowaniu budynków,  
czy w drukach ozdobnych, indywidualnie zaprojektowanych 
np. w technice hotstampingu.
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX7. ZNAK W KONTRZE

Wersje znaku w kontrze stosuje się na tle innego koloru niż kolor  
biały.

Zaleca się stosowanie znaku w kontrze na płaskich ciemnych  
kolorach.

Przy stosowaniu znaku w kontrze należy pamiętać o zachowaniu  
przynajmniej minimalnego pola ochronnego określonego w punkcie  
4. Księgi Znaku.
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX8. STOSOWANIE ZNAKU NA TŁACH

Znak w wersji kolorowej umieszczamy zawsze na kolorze białym 
(rys. 1).

W szczególnych przypadkach dopuszcza się umieszczanie znaku  
w wersji kolorowej na jednolitym, neutralnym tle o nasyceniu  
nie większym niż 10% (rys. 2).

Znaku w pełnej wersji kolorowej nie należy stosować na tłach 
kontrastowych (rys. 3). 

W przypadku umieszczania znaku na niejednolitych, różnokolo-
rowych tłach lub fotografiach należy stosować znak na białej apli 
z zachowaniem pola ochronnego opisanego w punkcie 4. Księgi 
Znaku (rys. 4).

W przypadku zdjęć dopuszcza się możliwość stosowania logo  
w kontrze tylko wtedy, gdy w tle występuje gładka, ciemna  
płaszczyzna koloru umożliwiająca czytelną ekspozycję logo
(rys. 5). W pozostałych przypadkach wskazane jest używanie  
znaku w podstawowej wersji kolorystycznej na białej apli.

rys. 1 

rys. 2 

rys. 3 

rys. 4 rys. 5 
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX9. CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ ZE ZNAKIEM

Znak MCX stanowi zamkniętą całość i nie powinien być  
poddawany jakimkolwiek zniekształceniom. Należy stosować  
tylko wersje zaprezentowane w niniejszej Księdze.  
Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego.  
Jakiekolwiek zmiany proporcji lub wzajemnej kompozycji  
poszczególnych elementów są zabronione.

rys. 1 Nie można zniekształcać znaku.

rys. 2 Nie można modyfikować proporcji elementów znaku.

rys. 3 Nie można zmieniać kolorystyki znaku.

rys. 4  Nie można używać znaku w obrysie.

rys. 5. Nie można używać znaku w kontrze na zbyt jasnych aplach 
utrudniających czytelność znaku. 

rys. 6 Nie można stosować wersji kolorowej znaku bezpośrednio  
na zdjęciach.

rys. 1 rys. 2

rys. 4

rys. 5

rys. 3

rys. 6
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX10. TYPOGRAFIA – KRÓJ PODSTAWOWY

Podstawowym krojem tekstowym identyfikacji MCX jest 
czcionka LATO.

Krój ten jest darmowym fontem do pobrania ze strony:
http://www.latofonts.com

Font ten, wraz z krojami pomocniczymi należącymi do rodziny 
czcionek, jest wykorzystywany przy tworzeniu elementów  
identyfikacji.

Zastępczo w identyfikacji firmowej można stosować  
czcionkę Arial.

Lato / Light
aąbcćdeęfghijklmnoóprsśtuwyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
1234567890 ?!&@.,/

Lato / Regular 
aąbcćdeęfghijklmnoóprsśtuwyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
1234567890 ?!&@.,/

Lato / Medium
aąbcćdeęfghijklmnoóprsśtuwyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
1234567890 ?!&@.,/

Lato / Bold
aąbcćdeęfghijklmnoóprsśtuwyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
1234567890 ?!&@.,/

Lato / Black
aąbcćdeęfghijklmnoóprsśtuwyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓPRSŚTUWYZŹŻ 
1234567890 ?!&@.,/
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX

Imię Nazwisko
funkcja

 imie.nazwisko@mcx.pl    000 000 000

MCX Sp. z o.o. 
 ul. Gotarda 9 / 02-683 Warszawa  

 +22 000 00 00 / www.mcx.pl

Imię Nazwisko
funkcja

 imie.nazwisko@mcx.pl    +48 000 000 000

MCX Sp. z o.o. 
 Gotarda 9 St / 02-683 Warsaw / Poland

 +48 22 000 00 00 / www.mcx.pl

11. WIZYTÓWKA IMIENNA

Wizytówki imienne są w wersji polskiej i angielskiej.

Wizytówki mają format 85 x 55 mm, zgodnie z przedstawionymi  
wzorami. 

Zadruk na wizytówkach może być dwustronny w dwóch opcjach:
1. Wersja, gdzie z jednej strony są dane w polskiej wersji (rys. 1) 
a z drugiej w angielskiej (rys. 2).
2. Wersja, gdzie z jednej strony są dane w języku polskim lub 
angielskim a z drugiej strony rewres zgodny z wzorem  
przedstawionym obok (rys. 3).

Do zapisania danych na wizytówkach należy używać fontów  
z rodziny LATO zgodnie z przedstawionym wzorem.

Wizytówki nie muszą posiadać numeru telefonu komórkowego.

Sugerowany papier do wydruku wizytówek to biały, gładki,  
matowy o gramaturze około 300g.

rys. 1 

rys. 2 

rys. 3 
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX

MCX Sp. z o.o. 
 ul. Gotarda 9 / 02-683 Warszawa  

 +22 548 47 00    +22 548 48 48  
 biuro@mcx.pl / www.mcx.pl 

NIP: 527-01-04-226

12. WIZYTÓWKA OGÓLNA

Wizytówka ogólna ma format 85 x 55 mm, zgodnie  
z przedstawionym wzorem. 

Zadruk na wizytówkach firmowych może być jednostronny  
lub dwustronny. W przypadku zadruku dwustronnego należy 
stosować rewres zgodny z wzorem przedstawionym obok (rys. 2).

Do zapisania danych na wizytówkach należy używać fontów  
z rodziny LATO zgodnie z przedstawionym wzorem.

Sugerowany papier do wydruku wizytówek to biały, gładki,  
matowy o gramaturze około 300g.

rys. 1 

rys. 2 
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX13. PAPIER FIRMOWY

Przy tworzeniu korespondencji firmowej należy korzystać  
z elektronicznego szablonu papieru listowego i drukować  
go w pełnym kolorze (rys. 1).

Poszczególne parametry tekstu powinny być ściśle przestrzegane. 

Papier biały, sugerowana gramatura 80-150 g.

Papier listowy może być również wydrukowany w postaci  
blankietów na papierze ozdobnym w kolorze białym (rys. 2). 
W korespondencji anglojęzycznej należy używać angielskiej wersji 
blankietu (rys. 3). Sugerowana gramatura papieru  
150-230 g. W takim wypadku gotowy blankiet jest wkładany  
do drukarki biurowej, na której drukowana jest tylko treść listu.

rys. 1 

MCX Sp. z o.o.
  ul. Gotarda 9 / 02-683 Warszawa   +22 548 47 00    +22 548 48 48 

  biuro@mcx.pl / www.mcx.pl / NIP: 527-01-04-226
MCX Sp. z o.o. / Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie / XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / KRS 0000025013 / Kapitał zakładowy: 10 100 000 PLN

Am nitate vitibuscit expliqui quam rernam, quis et aut et occatur? Odis qui odiscid ellupta es ma ium as eos que dolore 
officiet, ipsandi ime omnimporerum ent et hicatio nsectur repernatibus veliqua tiistrum, sima por sumention cus, nia-
erfe ruptat dolut lacest ma con nemo occatius eos sit ea soluptatius qui utem eatem hitibus, te re dolupta quatustiam 
eseque voluptur sequibe aturera tectenectem re, quossit dolest, consequis escim sunt, archil ipid eum quibus eat as 
dolupta temperrum liquodicil et mo omni untionecupta pedi aut autaqua tiusae nos alique natempos dolorest elis sus 
doluptasitem resti omniendae omni tendam quibusc illupta quidestia qui tota quossus apiendellor alique volupti tor 
alicaes sinitib usapient labor.

sed mini reped elit, officae atia doluptaspit quia aut expedis eariorenis exerumq uature inciatem quosa quiducid mo-
dior auda porepudicae volupta que sitiaer chitae plaudae es conecus eaqui doluptur maximpo raecum et id enisimin 
reprore rspero blabora int, quunto blat alitaquas cuptaec aborporem harum a nimint quiate conem que volo quunte 
nita qui tempore pernatist quae niam harcimi, in comnis aditi nimaiores solore de et volore oditet quas arum fuga. 

Nem vel molectotatus eatus magnatem rem solumqui sumque omnim sectianiscit est dit volorro vitinve ndebit, etu-
sam que mo dolectorem aut ere sa dissimagnia ea cor reperferum inulparciet fugit lanist, quam reic tem ra dolest, sit 
el eatium lautatusam con pedi offictaeptas est odis sed quamusdant qui nossi dolorepudis elique vid quatemporunt 
ra quid maio. Nam reperunti volorrum dolore plab id quos eaquae sim quia sinulpa ribusan itasim harchic idenducium 
ratiandictio bea conseque comniet qui od unt volorro velis aut lab idiscil esequam acipsam, quia consequi totatiberit 
aspedior accatque doluptas molorehenis rem nossinc tectatur adis eum quae velicias de nis imodis aut peliquas es 
doluptatia volorat atureiunt volupis non exces eaquistrum hict.

Z poważaniem

Szanowny/a Pan/i
Imię Nazwisko
stanowisko
Nazwa Firmy
ul. Nazwa Ulicy 000
00-000 Miasto

Miejscowość, 00 miesiąc 0000 r.

MCX Sp. z o.o.
  ul. Gotarda 9 / 02-683 Warszawa   +22 548 47 00    +22 548 48 48 

  biuro@mcx.pl / www.mcx.pl / NIP: 527-01-04-226
MCX Sp. z o.o. / Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie / XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / KRS 0000025013 / Kapitał zakładowy: 10 100 000 PLN

MCX Sp. z o.o.
  Gotarda 9 St / 02-683 Warsaw / Poland   +48 22 548 47 00    +48 22 548 48 48 

  biuro@mcx.pl / www.mcx.pl / NIP: 527-01-04-226

rys. 2

rys. 3
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU  MCX14. STOPKA DO MAILA

Stopkę w wiadomościach e-mailowych należy budować  
na podstawie przekazanego wzoru. Dane teleadresowe powinny 
być złożone krojem Arial. Wzajemne proporcje poszczególnych 
elementów są stałe i nie powinny ulegać zmianie.


