03. Färger
Huvudfärgen i Koppla-identiteten är den gula.
En signalfärg som indikerar att något är adderat
till cykeln som är utrustad med Koppla.

Koppla gul

Svart

CMYK...........17 0 100 0
RGB.............. 228 221 23
PANTONE..... PMS 396
HEX............... #E4DD17

CMYK...........0 0 0 100
RGB.............. 0 0 0
PANTONE..... PMS Black
HEX............... #000000

90%

Vit

75%

55%

35%

alt. silver

01. Logotyp
Det finns två logotypelement:
ordmärket (1), och symbolen (2), som också kan kombineras.

1.

2.

Ordmärket har runda former som för tankarna till hjul och cykling. Den enkla och neutrala
karaktären är framtagen för att designen ska kunna användas tillsammans med våra
varumärken utan att ta över för mycket. Finns i svart och vit version.

K-symbolen är ett komplement till ordmärket och symboliserar sammankopplingen av cykel,
människa och våra digitala tjänster. Tydligt i skärmbaserade medier och passar bra för
animering. Koppla-K:et kan användas ensamt eller i kombination med ordmärket. Finns i
svart, vit och gul version.

01.b Logotyp / Versioner

01.c Logotyp / Tillägg

Exempel på versioner av Koppla-logotypen.

Exempel på tillägg till logotypen – med de olika
produktnivåerna inom Koppla.

L I GH T
Med tagline.

CO N N ECT
CO N N ECT+A B S

Kombination av K-symbol och ordmärke.

02. Grafiska element
Prickarna i Koppla-K:et kan användas som grafiskt
formelement i layout och kommunicera uppkoppling
och interaktivitet. I sin allra enklaste och mest förenklade form kan den också ses som en stiliserad cykel.

STÖLDSKYDDAT BATTERI

Exempel på hur prickarna
används som grafik på
cykelramen.

Exempel på prickar i form
av golvdekaler i butik.

04. Ikoner

SMARTNESS.

Ikonerna har en viktig roll i kommunikationen av Koppla och när
det gäller att skapa förståelse för produkten. De används både
som ren produktinformation och som kommunikativt element i
marknadsföring. Ikonerna används i en gul eller vit cirkel eller helt
utan cirkel.

GPS-spårning

3 års garanti

Stöldskyddat
batteri

Hälsa och
framsteg

Digitalt
systemlås

Dela cykel

Servicenotiser

3 mån stöldskyddsförsäkring

Digitalt
systemlås

Med Crescent Koppla appen har du alltid cykeln med dig i mobilen.
Den hjälper dig att göra smarta val och skickar notiser om någon rör din cykel.
Är tjuven framme kan du stänga ner elsystemet med ett klick.
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ABS-broms

Batteristatus

Rörelsenotiser

CRESCENT – KOPPL A

Geofence

GPS-spårning
Kraschrapport

Körstilsväljare

GPS-spårning
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