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Hoiame Head Toitu logo aluseks on 
toidulaualt tuttav taldriku kujutis, 
millel asetsevad eri suundadele 
viitavad, kahvel ja nuga koos neid 
ümbritseva tekstiga Hoiame Head 
Toitu! 
 

HOIAME
HEAD TOITU!
LOGO



LOGO VÄRVI-
VERSIOONID
Sõltuvalt tausta toonist võib 
Hoiame Head Toitu logo märki 
kasutada nii värvilise kui 
mustvalgena. 



Logo turvaala on märgistatud 
logost võetud “A” tähe kõrgusega 
logo ümber, mille servast lähemale 
ei tohi paigutada teisi objekte 
(pilte, teksti, graafikat), kuna need 
võivad logo eristuvust vähendada. 

Logo minimaalne suurus 
on määratud logo laiuse kaudu, mis 
ei tohi olla trükis väiksem kui 10mm
ja ekraanidel 40px.

LOGO TURVAALA 
JA MINIMAALNE 
SUURUS

logo miinimum suurus 10 mm trükis ja 
40px ekraanidel



Oluline on jälgida, et logo oleks 
taustast kergelt eristatav.

LOGO
KASUTAMINE
PILDI TAUSTAL 



Podkova kirjatüüpi kasutatakse
tähtsamate pealkirjade puhul.

PEALKIRJA
KIRJATÜÜP

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwõäöü
1234567890

Podkova ExtraBold

Lae Podkova kirjatüüp siit: https://fonts.google.com/specimen/Podkova



Rubik kirjatüüpi kasutatakse
sisutekstide puhul.

SISUTEKSTI
KIRJATÜÜP

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrstuvwõäöü
1234567890

Rubik Regular

Rubik Light
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

Lae Rubik kirjatüüp siit: https://fonts.google.com/specimen/Rubik

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feu

-

gait nulla facilisi.



Hoiame Head Toitu tunnusvärvideks 
on 5 erinevat rohelise tooni, mis 
moodustavad värvilise logo märgi. 
Lisaks on kasutusel must ja valge 
ühevärvilise logo 
esitlemiseks.

TUNNUSVÄRVID

CMYK:
0/26/82/0

RGB:
255/197/58

#FFC53A

CMYK:
62/0/79/0

RGB:
107/191/89

#6BBF59

CMYK:
100/75/16/3

RGB:
6/71/137

#064789

CMYK:
0/0/0/100

RGB:
0/0/89

#000000

CMYK:
0/0/0/0
RGB:

255/255/255

#FFFFFF

CMYK:
70/0/60/0

RGB:
69/179/132

#45B384

CMYK:
82/17/58/2

RGB:
0/149/127

#00957F

CMYK:
69/13/32/1

RGB:
74/168/176

#4AA8B0

CMYK:
80/20/40/0

RGB:
3/151/157

#06969C
PÕHIVÄRV

CMYK:
60/0/25/0

RGB:
100/194/200

#64C2C8


