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Celem  opracowania Corporate Identity jest 
unifikacja podstawowych zasad posługiwania się 
marką w Grupie Kapitałowej TELE-FONIKA Kable 
we wszystkich obszarach jej działania.

Przestrzeganie tych zasad jest celem strategicznym 
w kreowaniu pozytywnego wizerunku  i ładu 
korporacyjnego Firmy.

TF Kable to silna i stabilna marka, która sama sobą 
gwarantuje wysoką jakość. Odzwierciedla ona 
ukierunkowanie uwagi wszystkich pracowników na 
znaczenie spełnienia wymagań klienta, poprzez 
nacisk na nowoczesne technologie, materiały  
a także ochronę środowiska.

Marka ta stosowana spójnie w Polsce i na świecie 
jest nośnikiem strategicznego celu spółki.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ

WSTĘP
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OCHRONA 
PRAWNA 
ZNAKU 
TOWAROWEGO

Księga Znaku ma na celu zapewnienie 
spójności marki TF Kable wszędzie tam gdzie  
przedsiębiorstwo jest obecne ze swoimi  
produktami.

Słowny i graficzny znak towarowy TF Kable, jest  
znakiem prawnie chronionym w Polsce i na świecie.

Logo nie powinno być poddawane żadnym 
zmianom naruszającym jego oryginalny kształt,  
proporcje lub kolorystykę. 

Księga znaku zawiera informacje dotyczące  
właściwego wykorzystywania znaku towarowego 
TF Kable.
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LOGO/NAZWA
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Logo przedsiębiorstwa składa się z logotypu czyli: 
pochylonego napisu TF Kable w kolorze zielonym. 

Pochylenie liter wiąże się z dynamizmem  
podejmowania działań oraz szybkością reakcji na 
zmieniające się otoczenie, kolorystyka natomiast  
z harmonią i bezpieczeństwem.

Obecne logo to esencja pierwotnej nazwy  
przedsiębiorstwa powstałego w kwietniu 1992 roku 
pod firmą Zakłady Kablowe TELE-FONIKA s.c.

Pisownia nazwy przedsiębiorstwa winna być 
używana w sposób przedstawiony poniżej: 

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. 

Forma skrócona: 

TF Kable



Kolorystyka, którą posługuje się przedsiębiorstwo, 
jest jednym z najważniejszych elementów systemu 
identyfikacji firmy i ma bardzo duży wpływ na to 
w jaki sposób firma jest postrzegana. 

Zielony reprezentuje pozytywne wartości takie 
jak: harmonia, stabilność czy bezpieczeństwo.  
Kojarzony jest on także z rozwojem, wzrostem, 
ożywieniem, nowoczesnością oraz świeżością. 

Ciemny, stonowany odcień zieleni to odpowied-
nia barwa dla przedsiębiorstwa o ugruntowanej  
i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej.  
Producenta, który od początku istnienia  
kładzie duży nacisk na stosowanie i rozwój  
nowoczesnych technologii, materiałów i surowców  
przyjaznych dla środowiska, efektywnie i oszczędnie  
gospodaruje mediami energetycznymi, jednocze-
śnie prowadzi racjonalną i bezpieczną dla środowiska  
gospodarkę odpadami. 

Charakterystyka kolorystyki firmowej  
w różnych systemach barwnych:

System Pantone:
  Pantone 349 CV

Przestrzeń CMYK

Przestrzeń RGB:

RAL:
  6028

C:100
M:0  
Y:83
K:47

R:0
G:96
B:57

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ

KOLORYSTYKA 
FIRMOWA
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KRÓJ PISMA - 
TYPOGRAFIA
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Tak jak kolorystyka, którą posługuje się  
nasze przedsiębiorstwo, tak również czcionka jest  
integralną częścią identyfikacji wizualnej firmy. 

Czcionki wyszczególnione poniżej powinny być 
używane we wszystkich oficjalnych dokumentach.  

Calibri (regular):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)

Calibri (bold):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)

Calibri (italic):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)

Arial (regular):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)
Arial (bold):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)
Arial (italic):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)

TitilliumText22L (regular):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)
TitilliumText22L (thin):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)
TitilliumText22L (bold):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,;(„!?)



4 n

8 n

3 n

Znak graficzny TF Kable został zaprojektowany 
na siatce modułowej 4n x 8n. Jest ona złożona  
z modułów o bokach jednakowej długości.  
Siatce podporządkowane są wielkości wszystkich  
elementów znaku oraz odległości pomiędzy nimi. 
Długość boku pojedynczego modułu siatki  
oznaczono na rysunku literą ”n”. Długość ta  
odpowiada wysokości na jaką litera F wystaje ponad  
literę T. 

Dodatkowo wprowadzona została siatka  
pomocnicza (zaznaczona na rysunku cieńszą  
linią, wynikającą z podziału każdego modułu na 
64 mniejsze kwadraty o równej wielkości). Siatka  
modułowa służy do odwzorowywania znaku 
w bardzo dużych rozmiarach (tj. reprodukcji  
wielkoformatowych), gdy niemożliwe jest użycie 
wektorowego wzorca znaku zawartego w pliku  
graficznym.    

n

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
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SIATKA 
MODUŁOWA

15/8 n
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KĄTY STOSOWANE
DO BUDOWY LOGO

Podczas konstrukcji logo należy zachować kąt 
nachylenia liter równy 75 stopni.   

75
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Pole ochronne definiuje obszar wokół logo,  
w którym nie mogą być umieszczane żadne  
elementy (zarówno graficzne jak i tekstowe). 

Stosowanie pola ochronnego umożliwia  
prawidłowy odbiór wizualny logo, jak również 
pozytywnie wpływa na jego wyeksponowanie  
i czytelność.

Do wyznaczenia minimalnego pola ochronnego 
użyto modułu konstrukcyjnego - kwadratu o boku 
odpowiadającemu wysokości na jaką litera F  
wystaje ponad literę T. 

n

n

n

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ

POLE OCHRONNE
LOGO
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Podstawowa wersja logo w kolorze zielonym
na białym tle.

Czarno-biała wersja logo - w przypadku  
niemożności zastosowania logo w wersji kolorowej 
(np. na papierze faksowym).

Kontra – w przypadku konieczności umieszczenia 
logo na materiałach o ciemnej kolorystyce.

1      h5/8

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
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PODSTAWOWE 
WERSJE BARWNE 
ZNAKU 
GRAFICZNEGO

Specjalna wersja barwna znaku przeznaczo-
na jest do stosowania w celach prestiżowych,  
wyjątkowych i okazjonalnych. 

Wersje tę należy reprodukować przy pomocy 
farb i materiałów zawierających złoty lub srebrny  
barwnik. 

- 9 - 

Dopuszczalne jest także stosowanie logotypu 
wytłaczanego na nośniku.
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NIEDOZWOLONE
FORMY 
STOSOWANIA 
LOGO

Nieproporcjonalne skalowanie znaku, jak również 
wszelkie inne przekształcenia deformujące znak.

Stosowanie innych kolorów niż projektowane.

KABLE
Stosowanie innych czcionek niż projektowane.

Zaproszenie
Umieszczanie elementów w polu ochronnym 
znaku.
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Nadawanie znakowi graficznemu wypełnienia 
w postaci przejścia tonalnego (gradientu).

Umieszczanie logotypu pod innym kątem.

Nadawanie znakowi cieni oraz stosowania innych 
zabiegów graficznych. Dozwolone jest stosowania 
logo w formie znaku wodnego.

1      h5/8

KSIĘGA IDENTYFIKACJI
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NIEDOZWOLONE
FORMY 
STOSOWANIA LOGO

Umieszczanie logo na agresywnym tle.
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MINIMALNE
ROZMIARY LOGO
ORAZ 
SKALOWANIE
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Aby logo było czytelne i widoczne musi być  
drukowane z minimalną wysokością wynoszącą 5 
mm i skalowane propocjonalnie. 

5 mm



ZASTOSOWANIE 
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PODPIS 
WIADOMOŚCI 
E-MAIL
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Calibri 10 pkt (pogrubiony; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (normalny; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (pogrubiony; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 10 pkt (normalny; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 8 pkt (normalny; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 8 pkt (pogrubiony; RGB: 0, 96, 57)

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
 
Firma spółki  
Adres miejsca pracy  
T  +XX XX XXX XX XX 
F  +XX XX XXX XX XX 
M +XX XXX XXX XXX 
email pracownika  
www.tfkable.com 
 

Stopka w zależności od obowiązujących norm prawnych w danym kraju.  
 

 
 
Treść tej wiadomości skierowana jest wyłącznie do zamierzonego adresata i może zawierać dane o charakterze poufnym. Ich 
rozpowszechnianie, ujawnianie, bądź kopiowanie przez osoby niepowołane jest zabronione. W razie stwierdzenia, iż odbiorcą miała być 
inna osoba, prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość. Zalecamy ochronę antywirusową komputera. 
Przedsiębiorstwo nie odpowiada za szkody wywołane przez złośliwe oprogramowanie rozsyłane droga mailową. 

   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.  

Stopka w wiadomościach elektronicznych  
powinna zawierać szczegółowe informacje zarówno  
o nadawcy, jak i o firmie którą reprezentuje. Ma to 
na celu usprawnienie kontaktu z osobą emitującą 
wiadomość.

Poniżej znajdują się szablon oraz dwie wersje  
językowe podpisu (przykład dla TELE-FONIKA 
Kable Sp. z o.o. S.K.A.), którego stosowanie jest  
konieczne w następujących przypadkach:
•rozpoczynanie korespondencji (tworzenie  
 wiadomości)
•przesyłaniu do innego nadawcy maila, którego                
 nie jesteśmy autorem
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PODPIS 
WIADOMOŚCI 
E-MAIL
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Calibri 10 pkt (pogrubiony; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (normalny; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (pogrubiony; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 10 pkt (normalny; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 8 pkt (normalny; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)

Calibri 8 pkt (pogrubiony; RGB: 0, 96, 57)

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A., Wielicka 114, 30-663 Krakow, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy  dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000311550. 
REGON: 270543582, NIP: 626-000-43-86, Kapitał Zakładowego: 922 993 350 PLN(w całości opłacony). 
 
Treść tej wiadomości skierowana jest wyłącznie do zamierzonego adresata i może zawierać dane o charakterze poufnym. Ich 
rozpowszechnianie, ujawnianie, bądź kopiowanie przez osoby niepowołane jest zabronione. W razie stwierdzenia, iż odbiorcą miała być 
inna osoba, prosimy poinformować nadawcę oraz niezwłocznie usunąć wiadomość. Zalecamy ochronę antywirusową komputera. 
Przedsiębiorstwo nie odpowiada za szkody wywołane przez złośliwe oprogramowanie rozsyłane droga mailową. 

   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.  

Imię i Nazwisko 
Stanowisko (EN) 
 

 TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.
Centrum Biurowe Francuska
Francuska 36, 40-028 Katowice, Poland
T +48 32 395 XX XX
F +48 32 395 XX XX
M +48 XXX XXX XXX
imię.nazwisko@tfkable.com
www.tfkable.com

 
  

 
 

 
 
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A., Wielicka 114, 30-663 Krakow, Poland is registered at the Register of Entrepreneurs of the National
Court Register in the District Court for Krakow-Srodmiescie in Krakow, Department XI of the National Court Register  
with number KRS 0000311550. REGON: 270543582, NIP: 626-000-43-86, Initial Capital: 922 993 350 PLN (wholly paid-up).
 
The information contained in this communication is intended solely for the individual or entity to whom it is addressed and may contain 
information which is confidential and/or privileged. Unless you are the intended recipient you may not disclose, copy or use it by any 
means; please notify the sender immediately and delete the mail and any copies. You should protect your system from viruses etc.. 
Company will not be liable in any manner whatsoever for any damage that may be caused by them. 

   Think about the environment! Do not print this mail unless necessary. 

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.
Centrum Biurowe Francuska
ul. Francuska 36, 40-028 Katowice
T +48 32 395 XX XX
F +48 32 395 XX XX
M +48 XXX XXX XXX
imię.nazwisko@tfkable.com
www.tfkable.com

Podpis krótki może być stosowany do  
korespondencji wewnętrznej oraz podczas 
odpowiedzi na maila, pod warunkiem, że w  
korespondencji znajduje się już nasz pełny podpis.

Imię i Nazwisko
Stanowisko 

Calibri 10 pkt (pogrubiony; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (normalny; czarny, Tekst 2)

Calibri 10 pkt (normalny; biały, tło 1, ciemniejszy-50%)
T  +48 XX XXX XX XX
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WIZYTÓWKI
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IMIĘ I NAZWISKO
stanowisko

Firma Spółki

+XX XX XXX XX XX
+XX XX XXX XX XX
+XX XXX XXX XXX

e-mail pracownika

www.tfkable.com
Adres miejsca pracy

T

M
F

5 mm

5 cm

9 cm

Pogrubiony 11 pkt Normalny 7 pkt Normalny 7 pkt

Normalny 7 pkt

Normalny 8 pkt

2,4 cm

1,2 cm

Wizytówka firmowa jest kluczowym źródłem  
informacji o pracowniku i firmie którą reprezen-
tuje. Osoba nią obdarowana, w razie potrzeby  
nawiązania kontaktu, bez trudu uzyska dostęp do  
niezbędnych danych teleadresowych.

Poniżej znajduje się zwymiarowany szablon  
wizytówki oraz cztery przykładowe wersje  
(TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.) dla osób  
posiadających dwu-członowe nazwisko, bądź  
posługujących się bardzo długimi opisami  
stanowiska. 

Czcionka Arial winna być używana do tworzenia 
wizytówek. 



WIZYTÓWKI
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IMIĘ I NAZWISKO
stanowisko

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

+48 32 395 XX XX
+48 32 395 XX XX

+48 XXX XXX XXX
imię.nazwisko@tfkable.com

T

M
F

NAZWISKO
stanowisko

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

+48 32 395 XX XX
+48 32 395 XX XX
+48 XXX XXX XXX

imię.nazwisko@tfkable.com

T

M
FIMIĘ

stanowisko
stanowisko

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

+48 32 395 XX XX
+48 32 395 XX XX

+48 XXX XXX XXX
imię.nazwisko@tfkable.com

Centrum Biurowe Francuska
Francuska 36, 30-028 Katowice, Polska

www.tfkable.com

T

M
FIMIĘ I NAZWISKO

-NAZWISKO

NAZWISKO
stanowisko
stanowisko

TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

+48 32 395 XX XX
+48 32 395 XX XX
+48 XXX XXX XXX

imię.nazwisko@tfkable.com

T

M
F

IMIĘ
-NAZWISKO

Centrum Biurowe Francuska
Francuska 36, 30-028 Katowice, Polska

www.tfkable.com

Centrum Biurowe Francuska
Francuska 36, 30-028 Katowice, Polska

www.tfkable.com

Centrum Biurowe Francuska
Francuska 36, 30-028 Katowice, Polska

www.tfkable.com
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PAPIER FIRMOWY
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Papier firmowy to wizytówka przedsiębiorstwa. 
Jest niezastąpionym elementem wszelkiej  
kore spondencji, zawiera informacje ułatwiające 
kontakt oraz wszystkie konieczne składniki zgodnie 
ze znowelizowanym prawem handlowym.

Poniżej znajdują się szablon oraz wzór papieru  
firmowego dla spółki: 
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.

Dokonywać zmian może tylko osoba uprawniona 
przez Kierownika Zespołu Marketingu.

  

Stopka w zależności od obowiązujących norm prawnych 
w danym kraju.

  

Firma oraz informacje kontaktowe.
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PAPIER FIRMOWY
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TELE-FONIKA Kable 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. 

Zarząd Komplementariusza:

Prezes Zarządu:
Barbara J. Lundberg

Wiceprezes Zarządu: 
Ryszard Pilch

Wiceprezes Zarządu:
Bartłomiej Zgryzek

Wiceprezes Zarządu:
Thomas Kolaja

Spółka wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
- Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod 
Nr KRS: 0000311550

REGON: 270543582

NIP: 626-000-43-86

Wysokość kapitału zakładowego: 
922 993 350 PLN 

Wysokość kapitału wpłaconego: 
922 993 350 PLN

www.tfkable.com

      +48 12 652 50 00
      +48 12 652 51 56
      info@tfkable.com
      ul. Wielicka 114
      30-663 Kraków

Wzór papieru firmowego dla spółki: TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.  
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CECHOWANIE 
PRODUKTU Wszystkie produkty, które z uwagi na względy  

techniczne mogą być cechowane, powinny być 
znakowane: 

TF KABLE X 

Gdzie: 

X – numer zakładu w którym produkt został  
wyprodukowany, odpowiednio:

1 – zakład Myślenice
2 – zakład Bieżanów
3 – zakład Kraków – Wielicka
4 – zakład Szczecin
5 – zakład Bydgoszcz
6 – zakład Chernihów
7 – zakład Zajeczar 

Przykład znakowania wyrobu wyprodukowanego  
w Zakładzie Myślenice.
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CECHOWANIE 
OPAKOWAŃWszystkie opakowania, które z uwagi na względy 

techniczne mogą być cechowane, powinny być 
znakowane logo TF Kable.

- 21 - 

Numer seryjny opakowania – bębna.

Kod kreskowy zawierający numer bębna.

Oznaczenie producenta – dostawcy.

Logo TELE-FONIKI Kable.

Warunki dotyczące cechowania opakowań  
znajdują się w dokumentacji Działu Zakupów.

Logo TF Kable powinno być namalowane zieloną 
farbą o numerze RAL 6028 w osi bębna, naprzeciw 
numeru, równolegle do niego.

W zależności od wielkości tarczy bębna należy 
stosować następujące wysokości logo TF Kable:

• tarcza 60 do 100 cm   - wysokość logo 10 cm
• tarcza 120 do 160 cm  - wysokość logo 15 cm
• tarcza 180 do 240 cm - wysokość logo 20 cm
• tarcza 240 cm i więcej - wysokość logo 40 cm

Przykład znakowania bębna.



Dział Marketingu
TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.
114 Wielicka, 30-663 Kraków, Poland
marketing@tfkable.com

Druga edycja
© Copyright by TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.


