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Logotypen finns i två varianter: 
Enradig och tvåradig. 
Den enradiga används i första hand 
men när utrymmet/formatet är litet 
så används den tvåradiga.

På orange bakgrund används alltid vit logotyp

Det är även tillåtet att använda orange logotyp på svart botten, 
t ex på svarta bilar och svarta arbetskläder.

På svart botten används i första hand vit logotyp. 

På vit botten används i första hand orange logotyp. Den svarta 
logotypen används när det inte finns möjlighet att trycka i färg.

På orange botten är logotypen alltid vit.
På svart botten används i första hand 
vit logotyp  –  men det är även tillåtet att 
använda den orange logotypen (t ex på 
svarta bilar och svarta arbetskläder).

När bakgrunden är vit används den 
orange logotypen.

Svart logotyp på vit botten kan använ-
das  vid behov (t ex vid svartvitt tryck).

LOGOTYPEN



FRIZON
Kringliggande texter etc. bör hålla ett
avstånd som motsvarar logotypens 
höjd.

Logotypens proportioner får inte 
förvrängas/töjas.

Den orange logotypen får inte 
användas på annan bakgrund än vit eller svart.

LOGOTYPEN



PROFILFÄRGER

Pantone 144
CMYK 0/56/100/5
RGB 232/129/0
#e88100
NCS S 1080-Y3R

Pantone Black 3 C
CMYK 50/20/10/100
RGB 5/16/22
#051016

Vit
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
#ffffff



Public Sans är Tage & Söners 
profiltypsnitt.

Public Sans Semibold, Bold och 
Extrabold används till rubriker och 
underrubriker.

Public Sans Light används till löpande 
brödtext.

Om man internt inte har tillgång till 
Public Sans så kan Arial användas.

Arial används även som mailtypsnitt.

Public Sans Light
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Public Sans SemiBold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Public Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Public Sans ExtraBold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

PROFILTYPSNITT



DESIGNEXEMPEL
På följande sidor presenterar vi hur profilen kan se ut när
den används och alla delar av den sätts ihop. Det är alltså

inte några färdiga produkter, utan endast grafisk exempel.



Exempel firmabilar

På svarta bilar är det tillåtet att använda både vit och orange logo-
typ. Har bilen annan färg än svart används endast vit logotyp.



Exempel på skyltning byggplats

HÄR BYGGER



Exempel på skyltning byggplats

På Tage & Söners egna, svarmålade bodar med orange 
knutar används vit logotyp på svart botten.

På Cramos grå hyrbodar används vit logotyp på orange 
botten.



Exempel på platsannons/annons entreprenör

Vi fortsätter att expandera och söker nu

BYGGLEDARE
Ebis molent inullore, corum utatem renis doluptas int, ut ut harum volorem aut et 
et que cus, ipsa cus dion rem id molo to occumque delest est aut unt.

Rum dolupta con con ex ea dolent et quasitatio idellorit a peliqui volenit etus etur 
aliasitem renectur? Quiat int is et hil ipsa vel eum quossin plias et quam, conse-
ne cerchilit od utemqui arunt fuga. Agnam dolorrovitas maiorupta volores evelit 
omnimus molorporro quassecab ium dolupta doluptatur aceaturio. Ut exerumqui 
conse venimaximus quo exerem fugiati ne cus prendante et quae

Ebis molent inullore, corum utatem renis doluptas int, ut ut harum volorem 
aut et et que cus, ipsa cus dion rem id molo to occumque delest est aut 
unt. Rum dolupta con con ex ea dolent et quasitatio idellorit a peliqui vole-
nit etus etur aliasitem renectur? Quiat int is et hil ipsa vel eum .

Tel 000-000 00 00 | tageochsoner.se Tel 000-000 00 00  |  tageochsoner.se

Tack för förtroendet!

Ebis molent inullore, corum 
utatem renis doluptas int, ut ut 
harum volorem aut et et que cus, 

tageochsoner.se

Tack för 
förtroendet!

Den snedställda orange plattan kan används i t ex annonser 
och trycksaker. Den ska alltid vara utfallande upptill och till 
vänster.

Läs mer på tageochsoner.se

BYGG-
LEDARE

Vi fortsätter att 
expandera och söker nu
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Exempel på märkning av utrustning



TAGE & SÖNER

ANBUD FRÅN TAGE & SÖNER

Projekt på totalentreprenad

Curriculum 
Vitae (CV)

PLATSCHEF

David Carlsson
”Jag sätter kunden i fokus och vill göra ett 
bra jobb där alla inblandade blir nöjda. Att 
skapa en god stämning både bland personal, 
entreprenörer och beställare ger oftast ett bra 
slutresultat.”

Min roll i projektet
I detta projekt blir min roll att vara platschef. Det gör att jag kommer att vara på 
plats på bygget och ansvara för att byggnationen fortskrider på ett säkert och  
effektivt sätt så att slutresultatet blir enligt handling och det kunden eft-
erfrågat. Jag samordnar arbetet på plats med egna byggnadsarbetare men 
också med  
underentreprenörer och installatörer. Att vara spindeln i nätet kort och gott.

Jag gillar att ha god ordning på arbetsplatsen och kräver detta även av alla  
entreprenörer som samarbetar på plats. God ordning höjer säkerheten på 
arbetsplatsen, gör det lättare att driva sitt arbete och ökar vår trivsel tillsam-
mans. Jag vill också ha en god och fortlöpande kontakt med beställaren under 
projektets gång.

PERSONLIG BESKRIVNING
Jag är 36 år och bor i Limmared. Jag är 
gift med Carolin och vi har 3 barn till- 
sammans i åldrarna 9, 5 och 1 år.
På min fritid är jag aktiv som ledare i 
ett seniorlag i ishockey. Sport i olika 
slag är en stor hobby som jag utövat 
tidigare i livet.

KONTAKTUPPGIFTER
070-912 49 71
david.carlsson@tageochsoner.se

UTBILDNINGAR
 ▪ 2018: Kvalificerad yrkesutbildning 
inriktning Byggproduktion 2-årig på 
Högskolan i Jönköping

 ▪ 2018: Utbildning BAS-P/BAS-U 
 ▪ Arbetsmiljöutbildning 
 ▪ Heta Arbeten Brandskyddsansvarig 

Vänd!

TAGE & SÖNER

Några exempelsidor från ett anbud

TAGE & SÖNER



Med vänlig hälsning

Per Haskel
Projektchef

Växel 0371 - 510 950  Direkt 070 - 319 25 75
Mail per.haskel@tageochsoner.se

TAGE & SÖNER BYGGNADS AB
Skruvgatan 8, 333 33 Smålandsstenar

www.tageochsoner.se

Vår referens:
Er referens:           Knut Beställare

Vårt projektnr:

FAKTURA Sida 1(1)
Fakturadatum

Betalningsvillkor Förfallodag
30 Dagar Netto 2021-07-05

Godkänd för F-skatt .

A-pris BeloppEnhetAntalText

Xxxxxxxx AB

YYYY zzzzzzz 1
123 45 Småstadyggledare

Anders Byggare

SP21210 XXXX tillbyggnad industri

Kundnummer Betalningsreferens
2021-06-04 172119

   
  Tillbyggnad av industri och kontor 2021 
   
  Lyft 2021-06-04 

Byggarbete, del av stomme, del av sockelelement
3 500 000.00  Byggentreprenad aconto

  del av väggelement, del av yttertak, markarbeten schakt och återfyllning.
   
   

875 000.003 500 000.0025.00   Moms % av

   
4 375 000.00  ATT BETALA

Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta motsvarande referensränta + 9,5%.
Vid försenad betalning överlämnas ärendet till KreditBevakarna HB.
Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer.
Vid frågor kring denna faktura, vänligen referera till fakturanummer 25835

Momsreg.nummer BankgiroPostadress
Tage & Söner Byggnads AB 641-9600SE556118444001
Box 137

Besöksadress
Skruvgatan 8

Telefon
0371-510950

643110-0
 

333 23  SMÅLANDSSTENAR Säte: Gislaved 0371-510951
Fax Plusgiro

Faktura / Pärmetikett / Mailsignatur

Tage & Söner Byggnads AB Org nr: 556118-4440  Postgiro: 643110-0   Bankgiro: 641-9600  
Tage & Söner i  Varberg  AB Org nr: 556158-2536 Postgiro: 4231885-7    Bankgiro: 5781-6225  Säte: Gislaveds kommun

Webb: www.tageochsoner.se E-post: fornamn.efternamn@tageochsoner.se

KV TRUMSLAGAREN
Varberg

Nybyggnad av affärslokal

Administration 1
xxxxx / 20xx

KV TRUMSLAGAREN
Varberg

Nybyggnad av affärslokal

Administration 1
xxxxx / 20xx



Arbetskläder

Till arbetskläder kan både den orange 
och den vita logon användas.


