
Grafisk profilhåndbok for 

Beha Elektro



Logo

Introduksjon

En grafisk profilhåndbok er viktig og utformingen av en logo er hellig. Den grafiske profilen  er 

svært personlig  kan beskrives som ett grafisk regelverk for hvordan en institusjons grafiske 

uttrykk skal se ut. Gjenkjennelse, tydelighet og helhet er nøkkelord, og det handler om å fortsatt 

bygge og segmentere den forlengst etablert merkevaren som er Beha.

Logoen er Behas viktigste grafiske element. En logo er et bumerke eller kjennemerke for vår 

virksomhet i Norge og i utlandet. 

Fargene i logoen, som det norske flagget, setter fokus på at vi er et norsk firma og at vi fortsatt har 
produksjon i Norge. Det er viktig at logoen alltid blir brukt med riktige farger. Logoen kan bli brukt 
i farger, gråtoner eller sort/hvitt. Elementene i logoen kan ikke endres eller deles opp. Den må ikke 
skaleres i feil proposjoner eller roteres og bruk alltid riktig orginal av logoen.

Last ned ”Logopakke” fra Behas nettsider

Vi har laget en ”Logopakke” som inneholder Beha logo i både farge- og sort/hvit versjoner. Her finner 
du logoen i ulike filformater til bruk for trykkerier og for vanlig kontorbruk

Link for nedlasting av logopakke:   www.beha.no/bildearkiv/Beha-logopakke.zip

I logopakken finnes også logo 
i sort/hvit og gråtoner. Disse er 
tenkt brukt i sort/hvit trykksaker 
og for utskrifter på sort/hvit 
printer.

Fargeverdier for ulike trykkemetoder, internett og skjermfarger

CMYK

Rød: 100% gul, 100% magenta
Blå: 100% cyan, 60% magenta

PMS (Pantone)

Rød: 032
Blå: 072

RGB

Rød: R 255, G 0, B 0
Blå: R 0, G 0, B 155

HTML (HEX)

Rød: FF0000
Blå: 000096

Gråtoner

Mørk stripe: 100 sort
Grå: 60% sort

Logo i sort/hvit eller gråtoner



Typografi

Bildearkiv

Beha bruker skrifttypene Avant Garde Gothic og Helvetica.

Fonter er underlagt lisensavtaler og kan derfor ikke lastes ned fra våre nettsider.

Fontene finnes for både Mac og Windows og kan kjøpes hos en fontleverandør.

Overskrifter: Avant Garde Gothic Bold

Subheading: Avant Garde Gothic Bold

Brødtekst: Helvetica Light 8 pt

Ingress:  Helvetica Bold 8 pt

På Behas nettsider finner du et 

innholdsrikt arkiv med bilder.

Fotos og illustrasjoner av produkter, 
produkter i miljø, stemningsskapende 
bilder, matretter etc.
Logopakke lastes også ned fra disse 
sidene.

Bildearkivet er ikke passordbeskyttet 
og alle bilder kan brukes fritt til 
promotering av Beha produkter.

Link til bildearkiv:

www.beha.no/bildearkiv



Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norge   Tlf: 35 51 62 50   Fax: 35 51 62 60

E-post: post@beha.no   Internett: www.beha.no

BEHA har i mer enn en menneskealder 
vært blant de ledende leverandører av 
elektriske hus hold nings  apparater og 
varme ovner til norske hjem og bedrifter. 
Beha produkter er gjennom årene levert  
ut til utallige kvalitets bevisste norske  
forbrukere.
 
Snart 100 års forskning og erfaring er 
bygget inn i dagens BEHA-produkter. 
Denne kompe tansen, sammen med det 
faktum at Beha alltid er i forkant av ut-
viklingen med forbedrede produksjons-
metoder og nyutvikling, utgjør det solide 
fun da mentet for BEHAs gode renommé.

BEHA er et heleiet norsk firma, som i dag 
pro duserer stekeovner og el-varmeovner  
i sitt topp moderne fabrikkanlegg på 
Heistad, 9 km syd for Porsgrunn sentrum.
For å komplettere Behas produktsortiment 
innen koke-, kjøkken   ventilasjon- og el-
varme   produkter, har Beha Elektro AS 
innledet sam arbeide med anerkjente 
internasjonale produsenter av kva li tets  - 
    produkter som tilfred  stiller Behas strenge 
krav til kvalitet, design og produkt-
spesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan  
tilby et komplett produkt sortiment innen 
overnevnte produktområder.


