RICHTLIJN PLEXIGLAS®

HULP BIJ HET JUISTE GEBRUIK
VAN HET MERK
In de tekst:
1. Ons woordmerk wordt altijd met hoofdletters geschreven.
Correct: PLEXIGLAS ®

Fout: Plexiglas, plexiglas

2. Correct is de schrijfwijze met ® (in superscript) achter de merknaam, d.w.z. het ®-teken markeert
het einde van de merkuitdrukking. Bij onze familiemerken (bijvoorbeeld PLEXIGLAS ® Satinice) moet
ervoor gezorgd worden, dat het ®-teken altijd achter ‘PLEXIGLAS’ staat.
Correct: PLEXIGLAS ® Satinice

Fout: PLEXIGLAS SATINICE®, PLEXIGLAS-Satinice®

3. Het merk mag niet gewijzigd, verkort of uitgebreid worden, d.w.z. een schrijfwijze zoals ‘Plex’, ‘Plexi’,
‘Plexiplaten’ enz. in plaats van PLEXIGLAS ® is niet toegestaan en moet absoluut vermeden worden.
Correct: PLEXIGLAS ®…

Fout: Plex, Plexi, Plexiglass, Plexiplaten, enz.

4. Merknamen worden
• zonder lidwoord geschreven.
• niet vervoegd.
• op het einde van de zin niet gesplitst of onderbroken.
• zonder koppelteken ertussen en erna geschreven.
Correct: Platen uit PLEXIGLAS ® zijn …
Het voordeel van PLEXIGLAS ® …
PLEXIGLAS ® platen zijn …

Fout: Het Plexiglas ...
Het voordeel van het Plexi-glas is …
PLEXIGLAS ®-platen, PLEXIGLAS ®-Satinice

5. Aanvullende benamingen achter het merk (familiemerken, soortnamen en productnamen, bijv.
Hi-Gloss, Satinice, enz.) zijn niet beschermd en hebben een beschrijvend karakter. Het uitsluitend
gebruik van de aanvullende benamingen zonder merk (bijvoorbeeld uit gemakzucht) verzwakt het
merk PLEXIGLAS ® en moet absoluut vermeden worden.
Correct: PLEXIGLAS ® Hi-Gloss

Fout: Hi-Gloss

6. Oude benamingen, zoals Endlighten, Dual Color enz. worden niet meer gebruikt. Hier moeten de nieuwe
familiebenamingen gebruikt worden die in 2011 ingevoerd werden.
Correct: PLEXIGLAS ® LED voor kantbelichting
7.

Fout: Endlighten ®

In een samenhangende tekst moet duidelijk zijn dat PLEXIGLAS ® een merk is. Daarom mag het merk
bijvoorbeeld nooit samen met andere soortnamen gebruikt worden.
Correct: Ons portfolio omvat verschillende
kunststoffen zoals PMMA, polycarbonaat, enz.
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Fout: Ons portfolio omvat verschillende
kunststoffen zoals PLEXIGLAS ®, polycarbonaat, enz.

In de lay-out:
8. Het merklogo mag niet gewijzigd, verkort of uitgebreid worden. Als er voldoende plaats is, wordt het
woordmerk PLEXIGLAS ® altijd met de tagline ‘THE ORIGINAL BY RÖHM’ gebruikt. Als het logo kleiner is
dan 3 cm vervalt de tagline.
Correct

Fout:

The Original
by Röhm

Logo met tagline formaat 100 %
Logo zonder tagline
< 3 cm, komt overeen
met ca. 40 %

9. De vrije ruimte rond het logo definieert de minimale afstand die gerespecteerd moet worden tussen
het logo en andere grafische elementen en teksten. Het logo en de vrije ruimte veranderen evenredig
met de afmeting van het medium. De vrije ruimte rond het logo kan niet verandert worden!
Fout:

Vrije ruimte rondom 6 pt
(bij logogrootte 50 %)

10. Het logo wordt in het zwart of wit gebruikt. Er moet gelet worden op een overeenkomstig hoog contrast.
Het zwarte logo wordt op een lichte achtergrond gebruikt en het witte logo op een donkere achtergrond.
De tagline ‘THE ORIGINAL BY RÖHM’ wordt altijd in ‘Röhm-rood’ gebruikt. Als een monochrome versie
nodig is, wordt de tagline passend bij het woordmerk in zwart of wit gebruikt.
Fout:
Bestand: plexiglas_
logo-tagline_bk
Bestand: plexiglas_
logo-tagline_wt

Röhm-Red

CMYK: 0 | 87 | 85 | 0
RGB: 224 | 60 | 49
HEX: #E03C31
Pantone 179 C
Bestand: plexiglas_
logo-tagline_bk-1c
Bestand: plexiglas_
logo-tagline_wt-1c
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