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Man

30 jaar
Amsterdam

Geen opleiding meer

Administratief medewerker

€2500,- per maand

Relatie

Nespresso, Lays en Dr. Oetker

LAND ROVER RANGE 
ROVER EVOQUE 2.2

Appartement

Collega’s (vrienden)

Boeken die nodig zijn voor 
werk, verder geen boeken.

VVD

Fitness

Uitgaan, festivals, 
bergbeklimmen en 

vakantie

Bram

PERSONA
De persona van Rucanor is een man genaamd 

Bram, hij is 30 jaar en woont in de hoofdstad 

van Nederland. Hij heeft een kantoorbaan. 

Zijn hobby’s zijn: uitgaan, festivals bezoeken, 

bergbeklimmen en op vakantie gaan. Maar zijn 

grootste bezigheid is fitness. Gewoon lekker 

rustig in de sportschool zijn en zich niet druk 

maken om wat er om hem heen gebeurd. 

Bram heeft een relatie en rijd in een tweede-

hands Range Rover. Hij kan namelijk geen 

nieuwe Range Rover betalen aangezien hij 

maar €2500,- per maand verdiend. Ook om-

dat hij een niet zo’n hoge loon heeft woont hij 

in appartement. Bram houd zich niet zo met 

de mode van nu bezig, maar zijn vriendin wel. 

Bram houdt vooral van de natuur. Doordat 

Bram veel kleding heeft in het groen en met 

natuur printjes, is hij toch wel modieus. Ru-

canor heeft de perfecte schoenen voor hem, 

omdat hij van de natuur houdt en fitnest.
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LOGO

Het logo van Rucanor is blauw met zwart. De kleur zwart is een sterke kleur, daarom zit deze kleur 

in het logo, Rucanor is namelijk gericht op fitness. De kleur blauw zit in het logo omdat dit een kleur 

is die voor sportiviteit staat en dat is Rucanor natuurlijk heel erg. Het logo bestaat uit de “r” van Ru-

canor in de vorm van een mannen arm die zich aanspant, met een cirkel er omheen zodat het een 

geheel wordt. Het logo is met organische vormen vormgegeven, de reden daarover is dat Rucanor 

staat voor natuur. 

Het logo mag in geen enkel andere kleur worden weergeven, 

dan de kleuren in de logo’s aan de linkerzijde. De kleuren 

die in het logo zitten, worden nog verder in dit huisstijlboek 

toegelicht (onder het kopje “Kleur”). Het lettertypen van het 

woordmerk mag ook in geen ander lettertypen worden weer-

geven. Het lettertypen van het beeldmerk is “Helvetica Neue 

LT Std Light”.

Het logo van Rucanor in kleur wordt gebruikt bij alle kleuren achtergrond, behalve als de achter-

grond zwart of blauw is. Het logo in zwart-wit wordt gebruikt als de achtergrond blauw is.  Het dia-

positieven logo wordt gebruikt als de achtergrond transparant is of als de achtergrond zwart is. Het 

woord- en beeldmerk kunnen los van elkaar weergeven worden, bijvoorbeeld bij een button kan het 

beeldmerk alleen worden weergeven. Maar als het beeld- en woordmerk samen zitten en het logo 

vormen moet het beeldmerk en het woordmerk een gelijke doorsneden hebben.

Logo in kleur

Logo zwart-wit

Logo diapositief

Uitleg

Hoe te gebruiken

Rucanor Zweetband
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KLEUR
Full colour 
(CMYK)

Beeldscherm 
(RGB)

Pantone Uncoated
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                                        
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                                        
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                                        
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ                                        
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

TYPOGRAFIE
De typografie van Rucanor is erg neutraal. De rationele schreeflozen lettergroep is de lettergroep die Rucanor gebruikt als typografie. De reden voor 

te kiezen voor deze lettergroep is, omdat Rucanor gericht is op fitness en is voor iedereen mogelijk. Het lettertypen (letterfamilie) waar Rucanor in zal 

schrijven is Helvetica. Helvetica is een rationeel schreefloos lettertype, vandaar dat de keus naar dit lettertype ging. 

Als kopletter gebruiken we het lettertype Hel-

vetica Neue LT Std Bold

Voor de bodytekst gebruiken we het lettertype 

Helvetica Neue LT Std Roman

Voor een bijschrift gebruiken we het lettertype 

Helvetica Neue LT Std Thin

Voor de subkopjes gebruiken we het lettertype 

Helvetica Neue LT Std Medium
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Voorkant label Achterkant label

LABEL
Het label van Rucanor zal bij allen Rucanor 

producten zitten. Het label bestaat uit twee 

delen, die met elkaar zijn verbonden doormid-

del van een zwart touw. Op het eerste gedeel-

te van het label staat het logo. Op de voorkant 

van het tweede gedeelte van het label staat 

Rucanor op de voorkant. Op de achterkant 

van het tweede deel van het label staat de 

informatie over het product en de link naar de 

Rucanor website. 

Materiaal Label

Het materiaal dat voor het label gebruikt wordt 

is het papier met een afwerking en een zwart 

touw. Het papier dat voor het label gebruikt 

wordt is 300 gr/m² houtvrij natuurkarton, met 

de afwerking mat laminaat en een spot UV-lak. 

Het papier van het label is:

- Krasvast

- Digitaal verkrijgbaar

- Geschikt voor indoor gebruik

- Goed voor het milieu
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Het patroon van Rucanor kan overal op wor-

den toegepast. Het patroon bestaat uit de 

“arm” van het logo. Het patroon wordt hieron-

der weergeven op een schoenendoos.

PATROON
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BIDON
Ieder bekend sportmerk heeft een eigen bidon. Ru-

canor heeft een wit bidon met een blauwe sluiting. 

Het bidon is er ook in het zwart voor de liefhebber 

hiervan. Het zwarte bidon zie je hier onder.

Op de sfeerfoto van het bidon hiernaast krijg je een 

fitness sfeer doormiddel van de hand-doeken en 

ook omdat het in een sportschool is gefotografeerd. 

De appel ligt er bij deze sfeer-foto bij om het een 

natuurlijk element te geven.
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