


2 INTRODUKTION

INTRODUKTION

HYLAST AB etablerades redan år 1990 och ligger sedan 
våren  2011 i Jordbro, söder om Stockholm. Företaget drivs av 
bröderna Klas och Björn Andersen. 

Verksamheten bestod i början av reparation och service av 
lastbilar med mobil hydraulik som specialitet. Idag är företaget 
bland de ledande när det gäller påbyggnation av lastbilar med 
kranar och flak. Hylast AB har bland annat utvecklat en maskin 
med lyft och behållare, för insamling av returglas och kompost 
från storkök.

Hylast strävar efter att ge sina kunder god service och hög 
kvalitet, vilket också är ett av verksamhetens huvudmål. 
Målen uppfylls genom att ha kunnig personal, utnyttja det lilla 
företagets flexibilitet – och genom att hålla sig uppdaterad om 
ny teknik.

Genom att vårda sin visuella identitet får Hylast sina kunder, 
leveran törer och samarbetspartners att genast uppfatta vilka 
de är och vem de vänder sig till.
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Vi är väl medvetna om hur viktig vår miljö är. För att bidra till miljöarbetet försöker vi bedriva verksamheten  
och utveckla företagets tjänster så att miljöpåverkan begränsas så långt praktiskt och ekonomisk möjligt för oss.
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LOGOTYP – placering och frizon

Hylast logotyp placeras alltid mot en neutral bak
grund och med en frizon på två gånger textens 
höjd ovan, respektive under logotypen – samt  
en gånger bokstaven H runt om som i exemplet 
här intill.

Logotypen ska alltid ha en central och tydlig 
placering. 
Logotypens form och proportioner får inte ändras 
på något sätt. Den kan användas i olika stor
lekar men dess proportioner måste alltid förbli 
oförändrade.
På det material där fasta riktlinjer för placering 
av logotypen är nämnda i denna manual, skall 
dessa följas.

Vår logotyp är baserad på teckensnittet Helvetica 
Neue Bold vilket är en variant av det välkända 
typsnittet Helvetica som utvecklades 1957 av 
Max Miedinger – och därmed femtioårsjubilerade 
under 2007.
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LOGOTYP – färger

Logotypens färg är Pantone (PMS) 3005 U.
Vid färgkonvertering till processfärg för tryck 
(CMYK) eller till RGB för bildskärm se sidan 9  
i denna manual. 

Att använda toningar av färgen, effekter och 
genomskinlighet i logotypen är ej tillåtet.
Logotypen får placeras på bilder under förut
sättning av den framställs med maximal tydlighet. 
I annat fall hänvisar vi till informationen om 
undantag nedan.

UNDANTAG:
I de fall logotypen måste tryckas mot bilder eller 
bakgrund där logotypen blir otydlig – används 
logotypen med fördel svart eller negativ vit. 

Komplett konverteringtabell för Hylast´s
företagsfärger finns på sida 9.

PMS 3005 U

PMS 3005 U

Negativ vit mot blå bakgrund

Negativ vit mot svart bakgrund
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DESIGNELEMENT

Designelement bidrar till att skapa igenkännande och förhöjer 
den grafiska formens företagsidentitet.
Pilen, som är en del av logotypen, kan med fördela användas 
som löst designelement till att förhöja det grafiska utseendet på 
en trycksak, faktura eller informationsblad. Då vi eftersträvar 
en mjuk och tydlig form smyger vi med fördel även in rundade 
hörn på faktarutor och objekt så som på linjer etc.

Designelementet, pilen, får användas i vår blå företagsfärg 
men även i någon av våra komplementfärger, orange, grå och 
svart. Pilen får användas med genomskinlighet, som i exemplet 
på denna sida, för att skapa en specifik effekt.
Likaså gäller för faktaplattor och andra objekt.

Hylast´s färger och koder är exakt specificerade på sida 9  
i denna manual.
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0,25 PKT. LINJE MED RUNDADE AVSLUT

0,5 PKT. LINJE MED RUNDADE AVSLUT

DÅ STORFORMATET KRÄVER DET, KAN EN TJOCKARE LINJE ANVÄNDAS

TYDLIGT EXEMPEL PÅ RUNDADE AVSLUT

LINJER

Då vi eftersträvar en mjuk ton i form
givningen används i möjigaste mån linjer 

med rundade avslut vid produktion av 
marknadsmaterial.
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FÄRGER OCH FÄRGKONVERTERING

Korrekt färghantering vid olika medieval är en grund förut   sätt
ning för enhetlig framställan av marknadsmaterial. Använd vår 
konverteringstabell och ställ in rätt värden i pro grammen när 
du arbetar med färgpublikationer för trycksaker och bildskärm.
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KONVERTERINGSTABELL

FÄRGMODELL För bildskärm För tryck

STANDARDFÄRG R G B C M Y K

PMS 3005 U 0 123 192 100 34 0 2

KOMPLEMENTFÄRGER

PMS Orange 021 U 241 142 0 0 53 100 0

Svart 0 0 0 0 0 0 100

Grå 30% 197 198 200 0 0 0 30

Grå 10% 236 237 237 0 0 0 10

Färgkonvertering

STANDARDFÄRG – BLÅ PMS 3005 U

KOMPLEMENTFÄRGER

Vid framställan av grafiskt material så som 
broschyrer, annonser, grafer i Powerpoint 
etc. kan informationen med fördel tydlig
göras genom att använda objekt i våra 
komplementfärger.
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TYPSNITT

Vårt typsnitt är Arial. Arial marknadsförs ibland som Arial MT, 
och är ett sansserif typsnitt som automatiskt följer med 
Microsoft Windows, andra Microsoftprogram, Apple Mac OS X 
samt många PostScriptskrivare. 
Typsnittet utformatdes redan 1982 av Robin Nicholas och 
Patr i cia Saunders för Monotype Typography. Monotype är 
den nu  varande ägaren av upphovsrätten för Arial program 
teckensnittsprogramvaran.

Arial är en typsnittsfamilj som består av standard Arial – (Arial 
Std) – med varianterna  Arial Black, Fet, Extra Bold, kon den
serad, Kursiv, Light, Medium, Monospaced, smal och rundad. 
Vi använder oss i första hand utav varianterna Arial Standard/
Regular, kursiv samt Arial Black, men kan med fördel använda 
fler Arialvarianter när formgivningen kräver det.

Arial används även i våra digitala marknadsföringskanaler.
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Typsnitt forts.

Exempel på Arial Std (regular) Exempel på Arial Black
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MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

En enhetlig och tydlig grafisk profil skapar trovärdighet och gör 
att avsändaren uppfattas som en pålitlig informationslämnare. 

För att ge ett samlat intryck av vårt kontors och marknads
material – så som visitkort, fakturor, broschyrmaterial och 
epostsignatur mm – ber vi er följa våra riktlinjer i manualen.
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På visitkort används en toppvänsterpla
cering av logotypen. 
Logotypens bredd: 37 mm.

I adressfältet används en 0,8 pkt tunn blå 
linje som textavskiljare. Linjen sätts med 
rundade avslut.

All text sätts med teckensnittet Arial.
Titel: Arial Black, 10 pkt 
Direktnummer: Arial Regular  
respektive Arial Black 8 pkt.
Adressrad: Arial Regular respektive  
Arial Black 6,9 pkt.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – visitkort

Elin Andersen
Direkt 070-123 45 62, elin@hylast.se

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro  
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se

Elin Andersen
Direkt 070-123 45 62, elin@hylast.se

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro  
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se

Elin Andersen
Direkt 070-123 45 62, elin@hylast.se

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro  
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se
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För Hylast finns ett antal utarbetade 
mallar för bla brevpapper, offert, fax etc.

Använd mallarna i Word vid författande 
av brev, offerter och liknande skrivelser. 
I wordmallen finns all faktainformation 
med Hylast´s kontaktuppgifter. 

Logotypens placering ligger fast uppe 
i det övre vänstra hörnet. Logotypens 
storlek är 56 mm bred.

Adressraden sätts med teckensnittet 
Arial Regular resp. Arial Black i 8 pkt 
med undantag av ordet HYLAST AB som 
sätts med 8,5 pkt. Adressraden är satt 
som bildobjekt och icke redigerbar  
i Word.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – mallar

HYLAST AB    
Postadress Box 3121, 136 03 Haninge Besöksadress Traversvägen 16, 136 50 Jordbro Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77
Org./Momsreg.nr 556393-8447 E-post info@hylast.se Hemsida www.hylast.se F-skattsedel HYLAST AB    

Postadress Box 3121, 136 03 Haninge Besöksadress Traversvägen 16, 136 50 Jordbro Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77
Org./Momsreg.nr 556393-8447 E-post info@hylast.se Hemsida www.hylast.se F-skattsedel 

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Exempel på brevmall
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MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – mallar forts.

 

  

 TILL: _______________________________ FRÅN: 
_______________________________ 
   
ATT: _______________________________ DATUM: ______________________________ 
 
FAX: _______________________________ SIDOR: _______________________________ 
 
TELEFON: __________________________ KOPIA: _______________________________ 
 
 

 
 Brådskande                   För granskning     För kännedom   Svar önskas     För cirkulation 

 
 
 

 

Hej, 
 
Översänder faxmall för korrektur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
HYLAST AB 

FAX  
 

 

  

 TILL: _______________________________ FRÅN: 
_______________________________ 
   
ATT: _______________________________ DATUM: ______________________________ 
 
FAX: _______________________________ SIDOR: _______________________________ 
 
TELEFON: __________________________ KOPIA: _______________________________ 
 
 

 
 Brådskande                   För granskning     För kännedom   Svar önskas     För cirkulation 

 
 
 

 

Hej, 
 
Översänder faxmall för korrektur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
HYLAST AB 

FAX  
 

Exempel på faxmall

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

 

 

DATUM:  KUNDNUMMER: MOTTAGARE: 
2010-06-07  Volvo Truck Center 
  Knistavägen 3 
VÅR REFERENS:  191 62 Sollentuna 
Klas Andersen 
 
 
 
 
ER REFERENS:  LEVERANSADRESS: 
Erik Lennholf 623 32 85  
 
BETALNINGSVILLKOR:  KUND: Liselotte Lööf 
30 dagar netto 
 
LEVERANSVILLKOR: 

Fritt Haninge 
 
LEVERANSTID: 

Enl. senare överenskommelse 
 
LEVERANSSÄTT: 
 
 

 

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera enligt följande: 
 
TILL VOLVO 
 
Hytt: 
Hjulbas: 3700 mm 
Ramtyp:  
Avgasrör: vert avgasrör 
Växellåda: 
Kraftuttag: 
Fjädring: 
Bränsletank: 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
HYLAST AB 
 
 
 
Klas Andersen 
 

 
 
 
 
 
 

Demontering av lv-ram 

OFFERT  
nr:2100199 

 

LEVERANSBESTÄMMELSER: Enligt LFG-10 
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga angivna priser. 
HYLAST AB förbehåller sig rätten till det försålda intill dess att köpeskillingen blivit till fullo erlagd. 
Offerten gäller 30 dagar efter offertdatum. 

 

 

DATUM:  KUNDNUMMER: MOTTAGARE: 
2010-06-07  Volvo Truck Center 
  Knistavägen 3 
VÅR REFERENS:  191 62 Sollentuna 
Klas Andersen 
 
 
 
 
ER REFERENS:  LEVERANSADRESS: 
Erik Lennholf 623 32 85  
 
BETALNINGSVILLKOR:  KUND: Liselotte Lööf 
30 dagar netto 
 
LEVERANSVILLKOR: 

Fritt Haninge 
 
LEVERANSTID: 

Enl. senare överenskommelse 
 
LEVERANSSÄTT: 
 
 

 

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera enligt följande: 
 
TILL VOLVO 
 
Hytt: 
Hjulbas: 3700 mm 
Ramtyp:  
Avgasrör: vert avgasrör 
Växellåda: 
Kraftuttag: 
Fjädring: 
Bränsletank: 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
HYLAST AB 
 
 
 
Klas Andersen 
 

 
 
 
 
 
 

Demontering av lv-ram 

OFFERT  
nr:2100199 

 

LEVERANSBESTÄMMELSER: Enligt LFG-10 
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga angivna priser. 
HYLAST AB förbehåller sig rätten till det försålda intill dess att köpeskillingen blivit till fullo erlagd. 
Offerten gäller 30 dagar efter offertdatum. 

Exempel på offertmall
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MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – notisblock

Våra notisblock har neutral avsändare.  

Logotypen placeras tydligt i det övre vän
 stra hörnet. Logotypens bredd är 38 mm.

I adressfältet används en 0,8 pkt tunn 
blå linje som textavskiljare. Linjen sätts 
med rundade avslut.

Adressraden sätts med teckensnittet 
Arial Regular resp. Arial Black i 7 pkt. 

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro 
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro 
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Post Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro 
Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se
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MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – kuvert

Våra kuvert är enkla och rena med tydlig 
avsändare.  

Logotypen placeras tydligt i nedre 
vänstra hörnet. Logotypens bredd är 
49,5 mm för C5 kuvert och 65 mm för C4 
kuvert. 

Adressraden placeras centrerat på 
kuvertets flik. Vår pil används innan 
adressraden som designelement.

Adressraden sätts med teckensnittet 
Arial Regular resp. Arial Black i 7 pkt på 
C5 kuvert – och i 9,5 pkt på C4 kuvert. 

Pappersval: Mailman med grått inner
tryck för sekretess.

HYLAST AB  Box 3121, 136 03 Haninge Besök Traversvägen 16, 136 50 Jordbro Telefon 08-745 33 35 Fax 08-745 20 77 Hemsida www.hylast.se

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
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All epost korrespondens från Hylast 
skrivs med typsnittet Arial – 10 pkt, svart 
text –  och avslutas med en automatisk 
signatur där namn på avsändaren, 
logotyp och adressrad alltid skrivs ut.

Logotypens bredd sträcker sig fram till 
sista 3:an i boxens postnummer.

Texten för adressen i den automatiska 
signaturen sätts med Arial 8 pkt.

Egna val av typsnitt eller signaturer får 
inte användas. 
Har du tänkt på att epostsignaturen är 
en budbärare av vår grafiska profil?

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – epostsignatur

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
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Samspelet mellan typografi, bildval och 
layout är grundläggande när man pro
ducerar en trycksak. God typografi gör 
en text lättläst – och en väl genomtänkt 
layout lyfter fram budskapet.

Följ de mallar och instruktioner som finns 
i den grafiska manualen noga. 

Som läsare ska man genast kunna upp
fatta att det är samma avsändare till allt 
material som produceras – vare sig det 
är broschyrer, säljblad, annonser eller 
annat.

Vikten av att välja bra bilder kan inte nog 
understrykas. Anlita hellre en profes
sionell fotograf eller en bildbyrå än att 
använda amatörfoton. 

Bilderna i vårt material ska med fördel 
knyta an till verksamheten och gärna 
kommunicera kostnadseffektivitet, glädje  
och god service.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL – broschyrer, annonser, bildspråk mm.

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Behöver du reparera  
skopan eller byta slitstål?

Vi utför service och reparation för alla typer av fordon, bl.a. renhållnings-, distrubitions-, anlägg-
ningsfordon, entreprenadmaskiner samt påbyggnader – så som kranar, flak och släp.

 

Läs mer på: www.hylast.se



Ett varumärke – din identitet – talar om för omgivningen vem 
du är och vad du står för.

Genom att vårda vår visuella identitet får vi våra kunder, leverantörer och 
samarbetspartners att genast uppfatta vilka vi är och vem vi vänder oss till.

Allt material som produceras för Hylast AB har en tydlig och ren form  
– oavsett om det är broschyrer, annonser, eller annat som produceras.  

Följ riktlinjerna i manualen så vårdar vi vår grafiska profil.

H
Y

LA
S

T
 A

B
  B

ox
 3

12
1,

 1
36

 0
3 

H
an

in
ge

 B
es

ök
 T

ra
ve

rs
vä

ge
n 

16
, 1

36
 5

0 
Jo

rd
br

o 
Te

le
fo

n 
08

7
45

 3
3 

35
 F

ax
 0

8
74

5 
20

 7
7 

H
em

si
da

 w
w

w
.h

yl
as

t.s
e


