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JOHDANTO

Hotel Ensio on uraauurtava ja moderni korkean 
tason kansainvälinen hotelliketju, jonka tarjonnassa 
yhdistyy ammattitaitoinen palvelu, korkealuokkai
nen arkki tehtuuri ja estetiikka sekä kilpailukykyinen 
hinta taso.

Hotel Ension ydinidea on kokonaisvaltaisuus: asiakas  
ei tule vain meille vain nukkumaan, vaan myös 
syömään , juomaan, juhlimaan ja rentoutumaan. Jotta 
voisimme onnistua tässä, teemme aktiivisesti yhteis
työtä  paikallisten yrittäjien kanssa. Me kerromme 
heidän palveluistaan, painottaen paikallisia erikoi
suuksia, ja he vastapalveluksena jakavat esitteitämme 
asiakkailleen.

Luonto on oleellinen osa Hotel Ension tarjoamaa 
elämystä: hotellien sisäpihan upeat istutukset ja 
suihkulähteet tarjovat nopean helpotuksen arjen 
aiheutta maan stressiin ja lähialueen virkistysalueita 
mainostetaan osana tarjoamiamme palveluita. Hyvät 
kulkuyhteydet  varmistetaan täydentämällä julkista 
liikennettä omilla ilmaisilla kuljetuksilla.

Luonto, yhteistyö ja laatu. Siinä on konseptimme 
pähkinänkuoressa.

Jarko Hänninen
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YRITYSTUNNUS

LIIKEMERKKI

Hotelli Ension liikemerkki koostuu geometrisistä 
perusmuodoista: Ympyrästä, kolmiosta ja neliöstä.

Puoliympyrä kuvastaa nousevaa tai  laskevaa 
aurinkoa.  Valkoinen kolmio kuvaa varsinaista hotelli
rakennusta, joka kutsuvasti loistaa valoa hämärään. 
Alaosan viivasto muodostaa vastinparin, heijas
tuksen, valkoiselle kolmiolle. Nämä kaksi kolmiota 
muodostavat yhdessä merkin kärjellään seisovan 
neliön.

Liikemerkkiä tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ja 
siitä on aina käytettävä vain alkuperäisiä tiedostoja.

9 x
7 x
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YRITYSTUNNUS

LOGO

Logo tarkoittaa yrityksen vakiintunutta kirjoitus
asua. Hotelli Ension logo, kuten liikemerkkikin, on 
tarkan suunnittelun lopputulos, joten sitäkään ei saa 
muuttaa.  Logon ja liikemerkin yhdistelmää kutsutaan 
yritys tunnukseksi.

Yritystunnuksesta on kaksi versiota: vaakaversiota 
pyritään käyttämään aina kun se on mahdollista.  
Pysty versio, jossa ei käytetä sanaa hotelli, on 
tarkoitettu  erikoistilanteisiin, joihin vaakaversio 
ei kunnolla sovellu. Esimerkki tällaisesta käyttö
kohteesta on pöytästandaari.

Vaakaversiota ei saa käyttää alle 35 mm levyisenä. 
Pystyversion minimileveys on 20 mm. Kun vaaka
versiota käytetään negatiivina, sen minimileveys on 
40 mm. Pystyversiota sen sijaan voi negatiivinakin 
käyttää 20 mm levyisenä. Tunnuksen minimikoot on 
 esitetty sivun alaosassa. 

40 mm20 mm35 mm20 mm

LOGO

LIIKEMERKKI

YRITYSTUNNUS
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YRITYSTUNNUS

MITTASUHTEET

Tällä sivulla  on esitetty yritystunnusversioiden mitta
suhteet ja suojaalueet. Mittasuhteita ei saa muuttaa  
ja suojaalueita on ehdottomasti noudatettava  
kaikissa  tilanteissa.

suoja-alue
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YRITYSTUNNUS

VÄRIT

PMS 485 PC
RGB: R 255, G 51, B 0

CMYK: magenta 93%, yellow 100%

PMS 072C
RGB: R 0, G 51, B 153
CMYK: cyan 100%, magenta 80%

Hotel Ension yritystystunnuksen värit ovat sininen  
ja punainen. Punainen viestii elinvoimaisuutta 
ja dynaamisuutta, tumma sininen arvokkuutta ja 
 rauhallisuutta.

Värillistä yritystunnusta saa käyttää vain valkoisilla 
tai hyvin vaaleilla pohjilla. Tummilla pohjilla käy
tetään tunnuksen negatiiviversiota. Jos värillistä 
versiota  halutaan käyttää monivärisillä tai tum
milla pinnoilla, se tulee sijoittaa valkoisen laatikon 
tai häiveen  sisään. Tällöin tulee kiinnittää erityisesti 
huomiota tunnuksen suojaalueisiin.

Tarkat värimääritelmät näet sivun alaosassa.
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YRITYSTUNNUS

ÄLÄ TEE NÄIN

Tällä sivulla on esimerkkejä siitä, kuinka tunnusta 
ei missään nimessä saa käyttää. Tunnuksen värejä ei 
saa muuttaa, sen suhteita ei saa muuttaa eikä sitä saa 
myöskään käännellä. Tunnuksessa ei saa myöskään 
käyttää ääriviivoja tai muita ylimääräisiä elementtejä.  
Huomioitavaa on myös se, että logoa ei saa käyttää 
liikemerkistä irrallaan.
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TYPOGRAFIA

GROTESKI

Groteski tarkoittaa päätteetöntä ja viivanpaksuudel
taan tasavahvaa kirjasintyyppiä.

Hotel Ension groteski on Futura. Se on tyyliltään geo
metrinen groteski ja heikohkon luettavuutensa takia 
sitä käytetään vain otsikoihin, kuvateksteihin ja mui
hin vastaaviin tarkoituksiin.

Futuran kirjasinleikkauksista suositaan mediumia 
ja Condenced Mediumia. Condenced Extraboldia 
voidaan käyttää erikoistilanteissa, mutta Medium 
Italicin  käytöstä tulee pidättäytyä.

Internetissä Futuran korvaa Verdana.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Futura Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890	?!”€%&/()=
Futura	Condensed	Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Futura Condenced Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Futura Medium Italic
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TYPOGRAFIA

ANTIIKVA

Antiikva tarkoittaa päätteellistä ja viivanpaksuudel
taan vaihtelevaa kirjasintyyppiä.

Hotel Ension antiikva on Georgia. Se on sähköistä 
mediaa silmälläpitäen suunniteltua kirjasin, joka 
toimii  hyvin myös painettuna. Georgiaa käytetään 
pääasiassa pitkissä teksteissä.

Georgian kirjasinleikkauksista suositaan Regularia.  
Italicia voi käyttää esimerkiksi korostuksena tai kuva
teksteissä. Georgia Boldia ja Bold Italicia tulee käyttää  
harkiten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Georgia Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Georgia Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Georgia Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 ?!”€%&/()=
Georgia Bold Italic
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66 mm

25 mm

70 mm

0 mm

LOMAKKEISTO

FOLDERI

Folderin koko on 507 x 391 mm. Sen 
selkä on 5 mm paksuinen ja alaosan 
sisääntaittuvassa läpässä on viillot 
käyntikorttia varten. Folderi painetaan 
335 g/m2 Galerie Image kartongille.

Folderin sisäosa painetaan kaut
taaltaan Hotel Ension punaisella 
patternilla. 

Kansion etukannessa on yri tys

tunnuksen pystyversio  90 mm levyi
senä. Sen etäisyys yläreunaan on 70 
mm ja vasemmalle 66 mm.

Folderin takapuolelle 25 mm päähän 
alareunasta on kirjoitettu Hotel Ensio, 
pääkonttorin osoite ja nettisivujen 
osoite. Nimi ja nettisivu kirjoitetaan 
Futura Mediumilla ja osoite Futura 
Condenced Mediumilla.
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Kirjelomake painetaan A4kokoon. Yritystunnus 
tulee vasempaan yläreunaan 40 mm levyisenä. Se 
sijoitetaan  25 mm päähän vasemmasta ja 15 mm pää
hän yläreunasta. Sivun alaosaan tulee Hotel Ension 
yhteistiedot.

LOMAKKEISTO

KIRJELOMAKE



16

/ 20 kpl

LOMAKKEISTO

SAATE

Hotel Ension saate on pysty A5 
kokoinen  ja itseliimautuva. 50 mm 
levyinen yritystunnus sijoittuu 28 mm 
päähän vasemmasta ja 10 mm päähän 
yläreunasta.

Otsikot on kirjoitettu versaalina 
7/10 p. kokoisena Ension sinisenä 
Futura Mediumina.

Rastituslaatikoiden selitysteksti on 
saman kokoista,  mutta väriltään 
mustaa  ja gemenaa.

Saatteen alaosaan yhteystiedot kirje
lomakkeen mallin mukaisesti, mutta 
7/12 p. kokoisena ja 8 mm välillä.

Esimerkki on 1:1 oikeassa koossa
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15 mm0 mm

12 mm

50 mm

15 mmm

m
Katuosoite 12, PL 34, 56789 Postitoimipaikka
Puh./tel.: +358 40 123 456
www.ensio.com

Hotel Ension kirjekuoret noudattavat allaolevaa 
kaavaa: Yritystunnus sijoittuu vasempaan yläkul
maan ja yhteystiedot sen alapuolelle. Tunnuksen 
koko C5kuoressa  on 55 mm ja C4kuoressa  70 mm. 
C5kuorissa sisäosa on koristeltu Ension sinisellä 
patter nilla.

Yhteystiedot kirjoitetaan 12/18 p. Futura Mediumilla, 
lukuunottamatta nettiosoite, jossa käytetään Futura 
Condenced Mediumia.

LOMAKKEISTO

KIRJEET

Esimerkit ovat 40% oikeasta koosta 
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www.ensio.com/kunnannimi

10 mm

4 mm

27 mm

0

Hotel Ension jokaisella toimipaikalla on oma käynti
korttinsa. Kortin toisella puolella on yritystunnus, 
hotellin osoite, puhelinnumero ja nettiosoite.

Tunnus on 50 mm levyinen ja sijoittuu 10 mm päähän 
vasemmasta reunasta ja 4 mm päähän yläreunasta. 
Tunnuksen alapuolelle, 27 mm kortin yläreunasta 
tulee toimipaikan nimi 10/14 p. Futura Mediumilla. 
Värinä Ension sininen. Nimen alle sijoitetaan osoite 
ja puhelinnumero 7/9 p. Futura Mediumilla. Väli 
nimeen on 2 mm. Nettisivu kirjoitetaan 2 mm päähän 
puhelinnumerosta 7/9 p. Futura Condenced Extra
boldilla.   

Kortin toisella puolella on kartta.

LOMAKKEET

KÄYNTIKORTIT
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Hotel Ension työntekijöille on myös personoidut 
käyntikortit. Kortin toinen puoli on suomenkielinen 
ja kääntöpuoli englanninkielinen.

Tunnus on 50 mm levyinen ja sijoittuu 10 mm 
päähän  vasemmasta reunasta ja 4 mm päähän ylä
reunasta. Tunnuksen alapuolelle, 27 mm kortin ylä
reunasta tulee nimi Ension sinisenä 10/14 p. Futura 
Mediumilla.  Nimen perään tulee pilkun jälkeen titteli 
8/14 p. Futura Medium Condencedilla. Tittelin väri 
on Ension punainen.

Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite kirjoite
taan 7/9 p. Futura Mediumilla 2 mm päähän nimestä 
ja tittelistä. Nettiosoite kirjoitetaan 7/9 p. Futura 
Condenced extraboldilla.

LOMAKKEET

KÄYNTIKORTIT

TITTELI/KOULUTUS

www.ensio.com

10 mm

4 mm

27 mm

0
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haluaa onnitella sinua
Futura Condenced Medium

6 p.

Onnittelukorttin koko on 160 x 90 mm. 
Etukannen keskelle painetaan yri
tystunnuksen pystyversio. Takakansi 
peite tään Ension punaisella patter nilla 
ja sisäaukeamalla käytetään Ension 
sinistä patternia.

Sisäosan varsinainen teksti voidaan 
kirjoittaa joko koneella tai käsin. 
Koneella kirjoitettaessa käytetään 9/11 
p. kokoista Georgia Regularia.

Samaa onnittelukortin pohjaa voidaan  
käyttää  myös kutsuihin.  Si l lo in  
sisäpuolen  onnitteluteksti korvataan  
sanal la  kutsu,  joka kir joi tetaan 
22 p. kokoisella versaalilla Futura 
Condenced  Mediumilla. Värinä on 
tuolloin Ension punainen.

K u t s u t  j a  o n n i t t e l u k o r t i t  t u l e e 
painaa  vähintään 300 g/m² painoi
selle valkoiselle paperille.

LOMAKKEET

ONNITTELUKORTTI
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PÄÄOTSIKKO
Väliotsikko

40-55 p.
Condenced Medium

20-30 p.
Medium• ipsam quati consequam

• diciisseque
• tempore nimus, omnimet

Hotel Ension peruskalvo pohja on allaolevan kuvan 
mukainen ja tallennettu yrityksen tietokantaan.

Esimerkissä on ilmoitettu suositukset kirjasin
leikkauksista ja käytettävästä koosta. Näistä saa 
tarpeen  tullen joustaa, mutta vain, mikäli siihen on 
jokin tähdell inen syy.

Mikäli Futuraa ei ole käytössä, käytetään korvaavana 
fonttina Verdanaa.

LOMAKKEET

KALVOT
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HUONE

FOR YOUR SAFETY
•Safeguard and keep

your keycard with 
you at all times

•Use viewport to
ID all visitors

•Secure that all doors
are locked

1.
Fully insert
or swipe keycard

2.
Remove keycard

3.
Depress handle
and open door

www.ensio.com  puh./tel.: +358 40 123 456

Hotel Ension ovikortin koko on 
64 x 98 mm. Sen etupuolelle tulee 
yritystunnuksen pysty versio 40 
mm leveyisenä. Työntö suunnan 
osoittava sininen  kolmio  on 22 
mm levyinen.

Huonenumero kirjoitetaan 14 p. 
kokoisena. Huonesana tulee 
Futura Condenced Mediumilla ja 
itse numero Futura Mediumina.

Kortin takaosan kuvaselitykset 
tulevat 8/10 Futura Condensed 
Medium ja näiden numerointi 
9/9 p. Condenced Extra boldilla. 
Varoitusotsikko kirjoitetaan 
10/11  p.  Futura Condenced 
mediumilla ja varoitusosiot: 7/9 
Mediumiana. Varoitusosioiden 
välistystä on lisätty 1 mm.

Nettiosoite ja puhelinnumero  
kirjoi tetaan 7 p. Futura Mediumilla. 

LOMAKKEET

OVIKORTTI

Esimerkki on 1:1 oikeassa koossa
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Hotel Ensio Rovaniemi
OVT: 00376789101

Kiitos käynnistä ja
tervetuloa uudestaan!

+358 40 123 456
www.ensio.com

HUONE:

AIKA:

250 €/yö

AAMUPALA:

10 €

MUUT PALVELUT:

1 x 0,33 L Koff III olut: 5 €
2 x Pringles perunalastut: 6 €
1 x 0,75 L Punaviini: 20 €

       
  YHTEENSÄ: 541 €

SAMPO/VISA
Korttinumero 00007264623

Muu luotto
A-Viite: 03487237422347 OK

Veloitus, Kortti luettu
ALV 22%

Yritystunnus tulee kassakuitin ylä
osaan 35 mm levyisenä. Etäisyys 
yläreunaan  on 8 mm ja vasempaan  11 
mm.

”Hotel Ensio” ja paikkakunnan nimi 
kirjoitetaan tunnuksen alapuolelle 25 
mm päähän yläreunasta. Tämän alle 
tulee OVTtunnus. Molemmat 7/10 
Georgia Regularia.

34 mm yläreunasta tulee hinnoittelu 
osaalueineen. Otsikko kirjoitetaan 
7/11 p. Futura Condenced Mediumilla , 
sisältöteksti 6/8 p. Futura Mediumi

alla. Hinta tulee 6/8 p. Condenced 
Extraboldilla. Muut palvelutosion 
sisällysluettelossa käytetään 6/8 
Futura Condenced mediumia.   

Lopul l inen hinta  k ir jo i tetaan 9 
p.  kokoisel la  Futura Condenced 
Extraboldil la. Maksutavan tiedot 
kirjoi tetaan 6/8 p. kokoisena Georgia 
Regularina. 

Kiitosteksti tulee 8/10 Georgia Bold 
Italicilla ja yhteystiedot sen alapuolelle 
6/9 georgia regularilla.

LOMAKKEET

KASSAKUITTI

Esimerkki on 1:1 oikeassa koossa
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LIPUT

LIPPU

Lipun leveyden suhde korkeuteen on 3:2. Alla 
olevasta  kuvasta näkyy merkin asettuminen lipulle. 
Lipun korkeuden  tulee olla noin 1/4 maahan pysty
tetyn salon pituudesta. Katolla tai vinosti seinässä 
olevassa tangossa käytetään suhteellisesti suurempaa
lippua, jonka korkeus on 1/3 tangon pituudesta.

Yritystunnus sijoittuu allaolevalla tavalla kankaalle.

Lippu 8-10 m tankoon: 225 x 150 cm
Lippu 11-14 m tankoon: 300 x 200 cm
Lippu 15-17 m tankoon: 390 x 265 cm
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LIPUT

PÖYTÄSTANDAARI

Hotel Ension pöytästandaari on 
yksikärkinen. Sen tupsut ovat 
tunnuksen punaiset ja kiinnitys
narut tumman siniset.  Kangas 
on valkoinen  ja jalusta valkoista 
marmoria. 

Jalustaan tulee metallilaatta, johon 
kaiverretaan omistusteksti. Laatat  
ovat  75mm x 20mm kokoisia. 
Standaarit  numeroidaan ja tämä 
merkintä kaiverretaan metalli
laattaan omistustekstin alapuolelle. 
Omistustekstillä varustettu laatta 
tulee jalustan etuosaan.

Standaarin kankaan koko on 12,5 
cm x 21 cm. Standaarissa käyte
tään yritystunnuksen pystyversiota. 
Tunnuksen  leveys standaarissa on 
95 mm, sen etäisyys yläreunaan on 
30 mm ja 15 mm sivuille.
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AJONEUVOT

HENKILÖAUTOT

Hotel Ension henkilöautona toimii Toyota Auris. Se  
on viisiovinen, kattoikkunalla varustettu täyshybridi
hatchback.

Auton väri on aina valkoinen. Kuvien mukaiset 
grafiikat  teipataan autoon molemmin puolin. Yritys
tunnus tulee auton kummallekin puolelle samaan 
kohtaan. Takalasin yläreunaan teipataan Hotel 
Ension nettisivujen osoite.
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AJONEUVOT

HENKILÖAUTOT

Hotel Ensiolla on erikoisvieraita varten käytössä myös 
Mercedes Benzin S600 Pullman Guard limusiini.

Sen lisäksi, että auto on tilava, elegantisti sisustettu 
ja sisältää tärkeimmät toimistotyökalut, se on myös 
panssaroitu.

Limusiinin väri on valkoinen ja sen etuoviin on 
teipattu  Hotel Ension yritystunnus. Muita grafiikoita 
ei autoon tule.
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AJONEUVOT

PAKETTIAUTO

Hotel Ension pakettiautona toimii 
Mercedes Benzin Sprinter. Autossa 
on modernit CDImoottorit ja lisä
varusteena saatava BlueEfficiency
tehokkuuspaketti pienentävät poltto
aineen kulutusta ja CO 2 päästöjä.   

Tavaratilan pituus on jopa 470 cm ja 
korkeus jopa  214 cm.  Tavaratilan tila

vuus  on 7,5–17 m3 ja kantavuus 915–
2710 kg.

Kummallekin sivulle teipataan kuvan 
mukainen sininen grafiikka ja taka
osaan punainen kaari. Vasempaan 
takaoveen tulee nettisivujen osoite ja 
oikeaan yritystunnus. Yritystunnus 
tulee myös etuoviin kuvan mukaisesti.



Hotel Ensio, graafinen ohjeisto 2012

LIIKELAHJAT

KYNÄT     sivu 32

MUISTITIKKU	    sivu 33

MUKI	     sivu 34



32

LIIKELAHJAT

KYNÄT

Hotel Ension liikelahjakynänä on sekä sininen että 
 valkoinen versio. Valkoiseen kynään painetaan 
toiselle  puolelle yritystunnus ja toiselle nettisivujen 
osoite Ension sinisellä Futura Mediumilla.

Siniseen kynään painetaan vain liikemerkki ja netti
osoite. Liikemerkin ympärillä on voimakas valkoinen 
häive.
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LIIKELAHJAT

MUISTITIKKU

Muistitikut ovat väriltään joko Ension sinisiä tai 
punaisia. Tikun alumiinista valmistettuun läppään 
painetaan yritystunnuksen pystyversio.

Jos käytetään ohjeiston esimerkistä poikkeavaa 
mallia,  tikun värinä tulee olla valkoinen.
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LIIKELAHJAT

MUKI

Hotel Ensiolla on kahdenlaisia kuppeja liikelahja
valikoimassaan. Toinen on valkoista posliinia, johon 
on maalattu pystymuotoinen yritys tunnus toiselle 
puolelle. Toisessa kupissa käytetään Ension punaista 
patternia. Patternin keltaiset osat toteutetaan  ohuena 
lehtikultauksena.

Molempien kuppien pohjaan on painettu liikemerkki 
sekä Hotel Ension nimi ja tuotteen valmistusmaa.
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KYLTIT	JA	OPASTEET

Hotel Ension kyltit valmistetaan alu
miinista. Piktogrammit  painetaan 
kyltteihin Ension tunnusväreillä.  Kyl
tit kiinnitetään noin kahden metrin 
korkeudelle lattiasta.

Ulkoopasteiden rungot ovat siniseksi 
maalattua ruostumatonta terästä. Itse 
kyltti on valkoiseksi  maalattua alu
miinia.

Kaikki teksti kirjoitetaan Futura 
Mediumilla.

Oven kahvoihin kiinnitettävät kyltit 
toteutetaan kaksipuolisina: toiselle 
puolelle painetaan älä häiritsever
sio ja toiselle huonepalvelupyyntö. 
Fonttina käytetään Futuraa ja sen 
Medium ja Condensed Medium leik
kauksia.

MAKE UP
MY ROOM

PLEASE,
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ASUSTEET

VASTAANOTTOVIRKAILIJA

Hotel Ension vastaanottovirkailijat pukeutuvat  
laivaston sinisiin, villasta valmistettuihin, uni
vormuihin.  Silkkisolmiot ovat joko Ension sinisen 
tai punaisen värisiä. Ension pystymuotoinen  yritys
tunnus brodeera taan sydämen kohdalle negatiivina. 
Kauluspaita on aina valkoista puuvillaa. Taskuliina, 
mikäli sellaista käytetään, on aina Ension punainen. 
Taskuliinan ja solmion tulee olla erivärisiä.



39

ASUSTEET

TARJOILIJA JA KOKKI

Hotel Ension tarjoilijat käyttävät valkoisia puuvilla
kauluspaitoja, Ension sinisiä silkkiliivejä, Ension 
punaista solmuketta ja laivastonsinisiä suoria 
 housuja. Naiset käyttävät laivastonsinistä hametta.

Kokin esiliina on väriltään Ension sininen. Kaulahuivi  
on punainen ja napit sinisiä. Muutoin univormu on 
valkoinen.
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Lauta. Väri Ension punainen.

Valkoinen puuvillaverho, johon
on tuotettu Ension sininen
patterni  seripainatuksena.

SISUSTUS

VERHOT

Hotel Ensio käyttää huoneissaan Ension sinisellä pat
ternilla kuvioituja puuvillaisia verhoja.

Näiden lisäksi ikkunoissa on säle kaihtimet, jotta 
huoneiston  saa halutessaan täysin pimennettyä.

Verhojen kiinnityskiskot peittävä lauta on maalattu 
Ension punaiseksi.
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SISUSTUS

HUONEKALUT

Huonekaluissa käytetään mahdollisimman laaduk
kaita materiaaleja ja yrityksen tunnusvärejä: sinistä 
ja  punaista. Näiden lisäksi musta, valkoinen, har
maansävyt ovat sallittuja. Huonekalujen materiaalina 
suositaan aitoa puuta, lasia ja terästä.

Vaikka käytämme laadukkaita materiaaleja, eivät 
huonekalut saa olla tyyliltään pröystäileviä. Tärkeintä 
on käytännöllisyys ja muodon puhtaus.
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SISUSTUS

LIINAVAATTEET

Hotel Ension liinavaatteet ovat Ension sinisiä, 
punaisia  ja valkoisia. Päiväpeitto on punaista kiiltä
vää satiinia. Lakanat ovat väriltään valkoisia ja tyyny
liinat sekä aluslakana Ension sinisiä. Kaikki ovat 
materiaaliltaan puu villaa.

Tyynyjen sisältö on pallokuitua. Tavalliseen poly
esteriin verrattuna pallo ja ontelokuitu palautuvat 
pesun jälkeen paremmin kuohkeiksi, minkä lisäksi 
materiaalille  ei tiettävästi kukaan ole allerginen.
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Yritystunnus:  liikemerkin ja logon yhdistelmä.

Liikemerkki:  tunnuksen graafinen osa, visuaalinen symboli.

Logo:   yrityksen nimen vakiintunut kirjoitusasu.

PMS:   ”Pantone Matching system”. Painoteollisuuden värijärjestelmä.

RGB:   sähköisessä mediassa käytössä oleva väriavaruus.

CMYK:   cyaaniin, magentaan, keltaiseen ja mustaan perustuva painoteollisuuden   
   värijärjestelmä.

Cyan:   sininen painoväri.

Magenta:  punainen painoväri.

Yellow:   keltainen painoväri.

Key:   musta painoväri.

Rasteri:   väripiste, joista painopinta muodostuu.

Fontti:   yhtenäiseen asuun piirretty kirjasintyyppi.

Kirjasinleikkaus: nimitys kirjasimen eri muotoisille muunnelmille.

Italic:   kursiivi eli vino kirjasinleikkaus.

Regular:  peruskirjasinleikkaus.

Bold:   lihavoitu kirjasinleikkaus.

Pistekoko:  kirjaimen koon mittayksikkö.

p.:   pistekoosta käytetty lyhenne.

Antiikva:  päätteellinen ja viivanpaksuudeltaan vaihteleva kirjain (serif).

Groteski:  päätteetön kirjain (sansserif).

Geometrinen groteski: groteski, jonka kirjainten muotokieli perustuu geometrisiin muotoihin

Versaali:  suuraakkonen.

Gemena:  pienaakkonen.

X-mitta:   suhteellinen mitta, jota käytetään kappaleiden (esimerkiksi liikemerkin   
   osien) välisten suhteiden määrittelemisessä.

SANASTO


