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Księga identyfikacji wizualnej zawiera wszystkie niezbędne elementy, potrzebne by sprawnie poruszać 
się w obszarze nowej identyfikacji wizualnej NIVEL SYSTEM. Cel tego dokumentu to pomoc w stosowaniu 
systemu identyfikacji w sposób spójny i zrozumiały.

Księga zawiera takie elementy, jak opis, budowę oraz sposoby stosowania logo, kolorystykę marki oraz 
kroje pisma. Dokument zawiera informacje na temat systemu kreatywnego i podstawowych layout’ów, 
stosowania tabel, wykresów oraz odpowiednich fotografi przez NIVEL SYSTEM.

Funkcja i zastosowanie

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo

Typografia System kreatywny

Kolorystyka

AaBbCc0123
AaBbCc0123
AaBbCc0123
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Tożsamość wizualna NIVEL SYSTEM opiera się 
o szereg współistniejących  ze sobą elementów,
które tworzą  jednolita całość. Do podstawowych
elementów tożsamości wizualnej należą:

‧ Logo

‧ Kolorystyka

‧ Typografia

‧ System kreatywny

Elementy tożsamości 
wizualnej

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



1. Logo



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Logo - Filozofia 6

Logo NIVEL SYSTEM nawiązuje do solidności oraz 
precyzji. Twarde, ostre zakończenia liter kładą 
akcent na charakter marki i jej produktów.

Filozofia

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Forma podstawowa

Logotyp

Sygnet Dopisek
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Logo marki NIVEL SYSTEM tworzą trzy elementy:

‧ Logotyp „NIVEL”

‧ Dopisek „System”

‧ Sygnet „N”

Duelementowy układ logo to podstawowa forma 
znaku graficznego marki. Należy posługiwać się nim 
w większości dokumentów i pism, ponieważ 
zawiera maksymalną ilośc informacji.

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku

Forma podstawowa



Logo - Konstrukcja

6X

Z

Z

⅜X

X

¼X

½X
X
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Litery tworzące logotyp, zostały zbudowane na 
siatce modularnej. Proporcje logotypu to 1:6.

Dopisek „SYSTEM” znajduje się pod logotypem 
w odległości równej grubości dolnej belki liter „L” 

Charakterystyczne cechy logotypu to 2 wcięcia 
pierwszej litery „N”, która stanowi sygnet marki. 
Pierwsze wcięcie znajduje się równo w połowie 
litery. Kolejne na wysokości równej ⅜ całkowitej 
wysokości  sygnetu jest wyrównane do krawędzi 
środkowej belki litery „E”. 

Charakterystyczną cechą logotypu jest również 
wcięcie w literze „V” znajdujące się na wysokości 
równej ¼ całkowitej wysokości logotypu. Wcięcie

wyrównane zostało do dolnej belki liery „E”.

Wszystkie charakterystyczne cechy logotypu 
zaznaczone są na grafice po prawej stronie.

Konstrukcja

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 



Logo - Pole ochronne

2 X

1,5 X

1,5 X

X

2 X
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Pole ochronne

Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego 
przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne. 

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku 
wynika z wartości równej półtorej wysokości 
logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi 
znaku.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Forma skrócona

Logotyp

Sygnet
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Forma skrócona

Forma skrócona logo składa się wyłącznie 
z logotypu NIVEL.

Należy ją stosować wyłącznie w przypadkach, 
gdy logo w formie podstawoej może sprawiać 
problemy przy realizacji. W takich sytuacjach, należy 
skonsultować użycie formy skróconej.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Forma skrócona - Pole ochronne

2 X

1,5 X

1,5 X

X

2 X
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Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego 
przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne. 

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku 
wynika z wartości równej półtorej wysokości 
logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi 
znaku.

Pole ochronne

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Stosowanie na jednolitym tle

100%90%80%50%40%30%20%10%

70%60%
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Stosowanie na 
jednolitym tle
Optymalnym sposobem prezentacji logo jest 
jednolite białe tło lub inne wskazane w dalszej sekcji 
księgi znaku pt. „Kolorystyka” str. 24.

Logo zostało odpowiednio dopasowany tak by 
poprawić jego odbiór optyczny w wersji negatywnej 
na ciemnym jednolitym tle.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Niedopuszczalne modyfikacje

Nie zmieniaj barw 
żadnych elementów

Nie stosuj 
przeźroczystości

Nie dodawaj cienia

Nie zmieniaj wielkości 
żadnych elementów

Nie dodawaj żadnych 
elementów

Nie dodawaj obrysu

Nie zmieniaj proporcji

Nie stosuj pod kątem

Nie dodawaj efektów
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Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu logo mogą 
obejmować wszelkie zabiegi związane z jego 
nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Jakiekolwiek zmiany naruszające integralność formy 
i czytelności logo powodują zmiany i patologie 
w długotrwałym procesie kształtowania wizerunku 
i rozpoznawalności marki NIVEL SYSTEM.

Niedopuszczalne 
modyfikacje

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Sygnet - Filozofia 14

Sygnet

Możliwe jest wykorzystanie pierwszej litery logotypu 
w postaci niezależnego sygnetu.

Sygnet należy stosować wszędzie tam, gdzie 
wykorzystanie pełnej lub skróconej formy znaku jest 
niemożliwa.

Sygnet występuje wyłącznie w odmianie 
monochromatycznej. Staraj się zachować tę formę 
w komunikacji wizualnej jak najczęściej to możliwe 
by zachować spójny i czytelny charakter marki.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Sygnet - Konstrukcja

7Y

5Y

½X

⅜X

54°

X
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Sygnet prezentuje pierwsz literę nazwy marki NIVEL 
SYSTEM. Został zbudowany na siatce modularnej, a 
jego proporcje to 5:7.

Pierwsze ściecie w sygnecie „N” znajduje sięw 
połowie jego wysokości. Drugie ścięcie  znajduje 
się na wysokości równej 3/8 całkowitej wysokości 
sygnetu mierzonej od dolnej krawędzi sygnetu.

Konstrukcja sygnetu

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Sygnet - Pole ochronne

X

X

X

X X
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Pole ochronne to obszar wokół znaku, w którego 
przestrzeni nie znajdują się inne formy graficzne. 

Minimalne nienaruszalne pole ochronne znaku 
wynika z wartości równej półtorej wysokości 
logotypu odłożonej jednakowo od każdej krawędzi 
znaku.

Pole ochronne 
sygnetu

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Sygnet - Stosowanie na jednolitym tle

100%90%80%50%40%30%20%10%

70%60%
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Optymalnym sposobem prezentacji sygnetu jest 
jednolite białe tło lub inne wskazane w dalszej sekcji 
księgi znaku pt. „Kolorystyka” str. 24.

Sygnet został odpowiednio dopasowany tak by 
poprawić jego odbiór optyczny w wersji negatywnej 
na ciemnym jednolitym tle.

Stosowanie sygnetu 
na jednolitym tle

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Sygnet -  Niedopuszczalne modyfikacje

Nie zmieniaj barw 
żadnych elementów

Nie zmieniaj barw 
żadnych elementów

Nie stosuj 
przeźroczystości

Nie zmieniaj wielkości 
żadnych elementów

Nie dodawaj obrysu

Nie dodawaj żadnych 
elementów

Nie zmieniaj proporcji

Nie dodawaj efektów

Nie stosuj pod kątem
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Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu sygnetu 
mogą obejmować wszelkie zabiegi związane z jego 
nieautoryzowanymi modyfikacjami.

Jakiekolwiek zmiany naruszające integralność formy 
i czytelności sygnetu powodują zmiany i patologie 
w długotrwałym procesie kształtowania wizerunku 
i rozpoznawalności marki NIVEL SYSTEM.

Niedopuszczalne 
modyfikacje sygnetu

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Logo - Wielkości minimalne

wersja analogowa wersja analogowa

wersja cyfrowa wersja cyfrowa

18 mm 4,2 mm

120 px 28 px

5,4 mm
3 mm

36 px 20 px
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Budowa i forma logo NIVEL SYSTEM  pozwala 
skalować go zarówno w dół jak i w górę bez utraty 
czytelności. W przypadku potrzeby zastosowania 
bardzo małego znaku przyjęliśmy minimalne 
rozmiary logo.

Rozmiarem minimalnym logo określamy wskazaną 
szerokość znaku dla której elementy logo pozostają 
wciąż czytelne dla odbiorcy. 

W przypadku zastosowania analogowego - druk, 
jak i cyfrowego- np. strona internetowa rozmiar 
minimalny przyjmuje wartości wskazane obok.

Wielkości minimalne

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Slogan - Dopuszczalne formy

Measurement
solutions
for construction

Measurement solutions for construction

Tagline w trzech wierszach Tagline w jednym wierszu

Tagline w dwóch wierszach

Measurement solutions
for construction

20

Uwaga

Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma 
równym ⅜ wysokości logotypu (X) z interlinią 120%

Przykład: 36 punkty z interlinią 43,2 punkta

Slogan

Pierwsza cześć „Measurement solutions” jest 
wytłuszczona. Podstawową formą tagline’u jest zapis 
w dwóch wierszach. W wyjątkowych sytuacjach 
może wystąpić w formie jedno lub trzy wierszowej. 

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 



Slogan - Konstrukcja

Układ pionowy tagline z logo

X

X

⅜X

⅜X

⅜X

X

Układ poziomy tagline z logo

21

Slogan

Pierwsza cześć „Measurement solutions” jest 
wytłuszczona. Podstawową formą tagline’u jest zapis 
w dwóch wierszach. W wyjątkowych sytuacjach 
może wystąpić w formie trzy wierszowej. 

Uwaga

Poprawny tagline zapisywany jest stopniem pisma 
równym ⅜ wysokości logotypu (X) z interlinią 120%

Przykład: 36 punkty z interlinią 43,2 punkta

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Logo - Zastosowanie

Biała jednolita belka 
z logo. Przypięte na 
górze formatu

Tagline Biała jednolita belka 
z logo. Przypięte na 
dole formatu

Tagline

22

Zastosowanie



Kolorystyka2.



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Kolorystyka - Kolor przewodni 24

Kolor przewodni

„Sunshine” to nazwa koloru przewodniego marki.  
Kolor przewodni został określony wyłącznie dla 
elementów tożsamości wizualnej i nie należy go 
stosować jako koloru logo NIVEL SYSTEM. 

Analogowo

Pantone Yellow C 
CMYK 0 1 100 0 
RAL 1016

Cyfrowo

RGB 255 233 0 
HEX #FFE900

Sunshine

Rozbarwienie

100%90%80%50% 60% 70%40%30%20%10%

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze 
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie 
spójnej tożsamości wizualnej NIVEL SYSTEM.



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Kolorystyka - Akcenty kolorystyczne

80% 100% 80% 100%60% 60%40% 40%20% 20%

25

Akcenty kolorystyczne

Analogowo

Pantone White 
CMYK 0 0 0 0 
RAL 9016

Analogowo

20% Pantone 427 C 
CMYK 5 3 4 0 
RAL 9002

Analogowo

Pantone Black 6 C 
CMYK 40 30 30 100 
RAL 9005

Cyfrowo

RGB 255 255 255 
HEX #FFFFFF

Cyfrowo

RGB 245 245 245 
HEX #F5F5F5

Cyfrowo

RGB 0 0 0 
HEX #000000

Light Concrete Shadow

Rozbarwienie Rozbarwienie

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze 
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie 
spójnej tożsamości wizualnej NIVEL SYSTEM.



Kolorystyka - Rozkład barw

Concrete

Light

Sunshine

Shadow

26

Rozkład barw

Uwaga

Stosowanie kolorystyki przedstawionej w księdze 
gwarantuje najlepszy efekt wizualny i utrzymanie 
spójnej tożsamości wizualnej NIVEL SYSTEM.

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Kolorystyka - Zastosowanie

Sytuacje specjalne, promocje oraz 
akcje wymagające odwrócenia 
proporcji palety kolorystycznej

Podstawowe 
wykorzystanie palety 
kolorystycznej

27

Zastosowanie



Typografia3.



Typografia - Krój pisma

aA
aA

Inter Regular
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U W X Y Z Ż Ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inter Italic
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U W X Y Z Ż Ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

29

Podstawową rodziną krojów pism jest Inter, 
w czterech odmianach:

‧ Regular

‧ Italic

‧ Bold

‧ Extra Bold

Krój pisma

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



Typografia - Krój pisma

aA
aA

Inter Bold
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U W X Y Z Ż Ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inter Extra Bold
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L M N Ń O Ó P Q R S T U W X Y Z Ż Ź
a ą b c ć d e ę f g h i j k l m n ń o ó p q r s t u w x y z ż ź
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

Podstawową rodziną krojów pism jest Inter, 
w czterech odmianach:

‧ Regular

‧ Italic

‧ Bold

‧ Extra Bold

Krój pisma

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Typografia - Stopnie pisma i interlinia

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement 
solutions for construction. We use our experience and we respond to market 
requirements, which is why our productions are based on many vendors from 
around the world which offers some of the best measurement components  
(e.g. from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

NIVEL SYSTEM is the global brand providing professional measurement 
solutions for construction. We use our experience and we respond to 
market requirements, which is why our productions are based on many 
vendors from around the world which offers some of the best measurement 
components  (e.g. from China, Japan, Taiwan, Germany, Poland).

Our activity is based on many years 
of experience in the field of supply 
and service of equipment to many.

Our activity is based on many years 
of experience in the field of supply 
and service of equipment to many.

Based on many years of 
experience in the field.

Based on many years of 
experience in the field.

Measurement 
solutions.

Measurement 
solutions.

Wysokość tekstu / Interlinia
8 / 12

Wysokość tekstu / Interlinia
8 / 12

Wysokość tekstu / Interlinia
16 / 20

Wysokość tekstu / Interlinia
16 / 20

Wysokość tekstu / Interlinia
24 / 30

Wysokość tekstu / Interlinia
24 / 30

Wysokość tekstu / Interlinia
36 / 42

Wysokość tekstu / Interlinia
36 / 42

Inter Regular / Italic

Inter Bold

31

Stopnie i interlinia



NIVEL SYSTEM - Księga Znaku Typografia - Stopnie pisma i interlinia

Nivel 
System Nivel 

System

Inter Extra Bold

Wysokość tekstu / Interlinia 
122 / 128

Wysokość tekstu / Interlinia 
182 / 186

32

Stopnie i interlinia



Typografia - Hierarchia

Inter Extra Bold

Inter Bold

Inter Regular

Inter Regular

Inter Regular, Italic, Bold

Inter Bold, Regular

Inter Regular

Inter Bold

Inter Regular, Italic

33

Struktura hierarchii typografii stosowanej 
w drukach małych i średnich oraz cyfrowo:

Slogan

Dwa podstawowe style nagłówków:

‧ Pierwszego rzędu

‧ Drugiego rzędu

Nagłówek akapitowy

Tekst akapitowy

Podpisy, oznaczenia, numeracja i notatki

Odmiana pochyła ‒ Italic może być stosowane 
wyłącznie w sytuacji, gdy chcemy zacytować czyjąś 
wypowiedź, a odmiana Bold jest zarezerwowana 
w celu podkreślenia wagi krótkiego wyrażenia.

Hierarchia

Tytuł
Nagłówek pierwszego rzędu.
Nagłówek drugiego rzędu 
drugi wiersz nagłówka.

Nagłówek akapitowy.

Tekst akapitowy, jest tekstem dla podstawowej jednostki logicznej 
dłuższego tekstu, składająca się z „jednego lub wielu zdań” stanowiąc 
pewną całość tekstową.

Tabele oraz dane liczbowe o istotnym znaczeniu.

Numeracja, notatki, podpisy i oznaczenia.

Nazwa klasy
Aktywa
Stały dochód
Fundusz hedgingowy
W sumie

Wartość
PLN 10,945,908
PLN 2,470,720
PLN 2,542,199
PLN17,308,264

Podatek VAT (%)
24,72%
22,93%
9,5%

18,20%

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 
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Inter Regular, Bold

Inter Bold

Inter Bold
Inter Regular

Inter Regular

Inter ExtraBold

Inter Regular, Bold

Inter Regular

Inter ExtraBold

Inter Bold

34

Zastosowanie
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System kreatywny - Motyw przewodni 36

Motyw przewodni

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.



X X

X

H

System kreatywny - Konstrukcja layoutu 37

Tworzenie layoutu uniwersalnego na dowolnym 
formacie poziomym: 

1. Należy umieścić logo z polem ochronnym
w dolnym lub górnym rogu formatu

2. Odległość między logo a krawędzią formatu
wyznacza marginesy boczne równe z górnym (X)

3. Margines dolny wyznacza wysokość pola
ochronnego logo (H)

Szerokość logo z polem ochronnym nie powinna być 
mniejsza niż 15% całkowitej szerokości formatu.

Tworzenie layoutu

Wyznaczenie wartości marginesów:
lewy, prawy, górny

NIVEL SYSTEM - Księga Znaku 

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.
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6% to próg tolerancji dla zmian i modyfikacji 
w siatce geometrycznej, wielkości elementów 
typograficznych i graficznych (z wyłączeniem 
kolorów) i ich wzajemnych relacji. 

Trzymanie się założonego progu podczas 
projektowania elementów pochodnych 
i pokrewnych do istniejących wpłynie pozytywnie na 
spójność marki i estetykę tożsamości wizualnej. 

Próg tolerancji

Uwaga

Gwarancję rozpoznawalności marki oraz czytelności 
tożsamości wizualnej stanowi konsekwentne 
stosowanie się do zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.
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Zastosowanie
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Zastosowanie



5. Uzupełnienie
identyfikacji
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Ramki

wersja analogowa wersja analogowa wersja cyfrowa

Grubość ramki:

0,6 mm 
1,7 pkt

Dla formatów równych i większych A2
od 594 × 420 mm

Grubość ramki:

0,2 mm 
0,6 pkt

Grubość ramki:

1 piksel

Dla formatów mniejszych niż A2
do 594 × 420 mm

Dla wszystkich formatów cyfrowych

Rotating laser Nivel System NL600G DIGITAL 
is a versatile and multi-purpose tool for carrying 
out the work inside the rooms and in open 
spaces with digital sensor.

-

nivelsystem.com

NL600G
laser level

VAT PL5270205140 
REGON 008415083

nivelsystem.comTPI Sp. z o.o 22 Bartycka Street, 00-716 Warsaw, Poland
+48 22 632 91 40 / info@nivelsystem.com

Optical level Nivel System N32x is an 
instrument for very precise measurements 
of elevation. 

Level is equiped with high quality optics 
which guarantee high-quality vision.

Optical level 
for construction

Uzupełnienie identyfikacji - Ramki 42
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Listy Tabele

Uzupełnienie identyfikacji - Listy 43

Tabela danych 2019

Źródło lub przypis dolny do tabeli i wykresów.

Specyfikacja NL610G Digital

Nazwa klasy 

Pozycja 1 

Pozycja 2 

Pozycja 3 

W sumie

Typografia 28
Krój pisma 29
Krój pisma 30
Stopnie i interlinia 31
Hierarchia 33
Zastosowanie 34

System kreatywny 35
Motyw przewodni 36
Tworzenie layoutu 37
Próg tolerancji 38

Wartości 

PLN 10,945,908 

PLN 2,470,720 

PLN 2,542,199 

PLN17,308,264

Laser 

Dokładność 

Dokładność pionownika 

Zakres samo-poziomowania 

Wyznaczanie spadków 

Zasięg pracy (średnica) 

Prędkość wirowania głowicy  

Skanowanie 

Praca w zakresie temperatur 

wiązka zielona, 515 nm, <1mW, klasa III 

±0,8 mm/10 m 

±1 mm/1,5 m 

±5° (szybkie poziomowanie - elektroniczny sensor) 

±10% (w osi X i Y - cyfrowo) 

700 m 

zmienna: 0-60-120-300-600 obr/min 

0-10°-45°-90°-180

-20°C ~ +50°C

Laser

Dokładność

 Lorem

 Ipsum

Wyznaczanie

Laser

Dokładność

‧ Lorem

‧ Ipsum

Wyznaczanie

01.

02.

1.

2.

03.

Podatek VAT (%) 

24,72% 

22,93% 

9,5% 

18,20%



6. Identyfikacja
- partnerzy 
   handlowi
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Uwaga

Tworzenie layoutu uniwersalnego na dowolnym 
formacie: 

Tworzenie layoutu
materiałów reklamowych
dystrybutora

1. Należy umieścić logo NIVEL SYSTEM z polem ochronnym
w dolnym lub górnym rogu formatu. Dopuszczalne jest 
jego umieszczenie w pozycji góra lub dół (w przypadku
małych formatów).

2. Obowiązkowo należy umieścić logo dystrybutora najlepiej 
monochromatyczne (białe lub czarne) po przeciwległej stronie 
w stosunku do logo NIVEL SYSTEM.

3. Obowiązkowe jest umieszczenie napisu „Autoryzowany
Dystrybutor” - jeżeli Partner Handlowy posiada aktualny certyfikat
lub „Dystrybutor” w przypadku braku takiego certyfikatu. Napis ten
należy umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie loga dystrybutora.

Przykłady poprawnego layoutu:

4. Zalecane jest prezentowanie NIVEL SYSTEM w kolorystyce 
marki i przy użyciu jej czcionki zgodnie z prezentowanymi 
zasadami i przykładami w niniejszej księdze

Masz pytanie napisz do nas: marketing@nivelsystem.com

Istnieje możliwość skorzystania z przygotowanych 
wzorów i nakładek w formacie eps (wektor) 
lub w formacie PNG dostępnych na stronie:
www.nivelsystem.com w strefie „Do pobrania” po
zalogowaniu.
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Przykłady niepoprawnego layoutu:

Uwaga

Istnieje możliwość skorzystania z przygotowanych 
wzorów i nakładek w formacie eps (wektor) 
lub w formacie PNG dostępnych na stronie:
www.nivelsystem.com w strefie „Do pobrania” po
zalogowaniu.

Tworzenie layoutu uniwersalnego - najczęściej popełniane
błędy:

1. Umieszczenie na layoucie dystrybutora wyłącznie logo
 NIVEL SYSTEM

3. Logo NIVEL SYSTEM i logo dystrybutora nie powinny 
znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie

4. Używanie starego logotypu Nivel System jest niedozwolone.
Na stronie nivelsystem.com jest do pobrania aktualny logotyp, 
który obowiązuje od 2020 roku i nim należy zastąpić poprzedni 
logotyp we wszystkich materiałach prezentujących
markę NIVEL SYSTEM.

5. Błędne umieszczanie logo NIVEL SYSTEM bez pola ochronnego
i na niejednolitym tle

2. Brak adnotacji „Dystrybutor” lub „Autoryzowany Dystrybutor”

Tworzenie layoutu
materiałów reklamowych
dystrybutora

Masz pytanie napisz do nas: marketing@nivelsystem.com

6. Prezentowanie marki NIVEL SYSTEM w innych barwach niż 
kolrystyka NIVEL SYSTEM
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Materiały dostępne wyłącznie dla partnerów handlowych:

Uwaga

Wszystkie powyższe kwestie dokładnie reguluje:
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 wraz z ostatnimi poprawkami 
z dnia 1.07.2020 r.)

2. Partnerzy Handlowi (Dystrybutorzy) nie mogą przekazywać
czy zbywać zgody na wykorzystanie wymienionych materiałów 
NIVEL SYSTEM podmiotom trzecim.

Wykorzystywanie mediów ze 
strony www i SM NIVEL SYSTEM

Masz pytanie napisz do nas: marketing@nivelsystem.com

Materiały, których nie należy powielać bez uzyskania zgody:

Pakszoty i zdjęcia wizerunkowe do pobrania z: https://nivelsystem.com/biblioteka-zdjec/

Materiały i zdjęcia z wydarzeń, wdrożeń oraz prywatne (klientów)

w tych przypadkach należy każdorazowo wystosować zapytanie
na: marketing@nivelsystem.com i uzyskać zgodę.
(zastrzegamy sobie prawo do odmowy w przypadku, gdy materiały
nie będą mogły być przekazywane innym podmiotom)

1. Korzystanie ze zdjęć, filmów czy grafik zamieszczonych na
stronie www.nivelsystem.com jest dozwolone wyłącznie przez
Partnerów Handlowych (Dystrybutorów) NIVEL SYSTEM.

Nie dotyczy: 

zdjęć plenerowych, z pokazów i prac budowlano-remontowych
materiałów publikowanych na Social Mediach NIVEL SYSTEM 



Dziękujemy

Nivel System

ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, Polska 
info@nivelsystem.com
www.nivelsystem.com
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