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LOGO OG 
LOGOBRUK



En kraftig og sterk logo som gir 
assosiasjoner til solide konstruksjoner 
med lang levetid. Formen henter 
inspirasjon fra Stonehenge i Wiltshire, 
Løveporten i Mykene og greske 
templer.

Logo

LOGO
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Sekundær logo

Hovedlogo
Hovedlogo 
er varianten hvor symbolet er midtstilt 
over navnet. 

Logoen kommer i positiv variant for 
bruk på lys bakgrunn, og negativ 
variant for bruk på mørk bakgrunn.

Sekundær logo
er varianten hvor symbolet er satt til 
venstre for navnet.

Sekundærlogoen brukes der det på 
grunn av plass eller format er enklere å 
bruke en breddelogo.

Logoen kommer i positiv variant for 
bruk på lys bakgrunn, og negativ 
variant for bruk på mørk bakgrunn.

LOGO: VARIANTER
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Sekundær logo

Hovedlogo
xx 
xx

LOGO: VARIANTER
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Det skal alltid være nok plass rundt 
logoen slik at den står tydelig fram. Her 
skal det ikke være annen informasjon 
som tekst, bilder eller andre logoer. 
Bakgrunner er unntatt.

Clear space

LOGO: CLEAR SPACE
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FARGER



Total Betong sine fargepalett  gir 
assosiasjoner til 

natur, vann, elementer, arktiske strøk, 
den blå næring, synlighet og HMS.

FARGER: ASSOSIASJONER
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FARGEPALETT      Primærfarge er mørk blå (pms 289).

Som kontraster er det valgt tre 
tilleggsfarger.  

Grå (Warm grey 1 C), orange (pms 158) 
og Grønn (pms 570)

PMS: 158
CMYK: 0,62,95,0
RGB: 232,119,34
HTML: E87722

PMS: 570
CMYK: 57,0,36,0
RGB: 107,202,186
HTML: 6BCABA

PMS: 289
CMYK: 100,76,12,70
RGB: 12,35,64
HTML: 0C2340

PMS: WARM GREY 1 C
CMYK: 3,3,6,7
RGB: 215,210,203
HTML: D7D2CB

FARGER: FARGEKODER

Mørk blått er den viktigste profilfargen, 
med de andre fargene som 
støttefarger i støttelsesorden omtrent 
som grafen viser.
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TEKST



Fonten Muller skal brukes i all tekst.

Fonten Arial kan erstatte Muller på 
skjermbaserte medier der det er 
nødvendig.

I lange dokumenter brukes Times som 
brødtekst.

Typography

Muller

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Muller - Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Muller - Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Muller - Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Muller - Bold

TEKST: FONTER
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Typography

Muller

TEKST: TYPOGRAFI

Muller er en moderne, tydelig og anvedelig 
font. Den egner seg godt til både trykte og 
digitale flater.

REFERANSE:
LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

På Fitjar i Sunnhordland bygges et av verdens 
største landbaserte  settefiskanlegg. Byggherrer er 
søsterselskapene Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. 
Anlegget blir selskapenes hovedanlegg for 
laksesmolt.

Anlegget er på 18.000 kvm, og vil bestå av ca. 
14.000 kvm bygningsmasse. På anlegget blir det 
ti RAS-anlegg for startfôring, påvekst, presmolt, 
smolt og postsmolt. Totalt skal det produseres 12,5 
millioner smolt i året.

Lerøy Sjøtroll skal være klart for produksjon 
senvinteren 2019.
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BILDER OG 
BILDEBRUK



PROFILBILDER

Profilbildene vil oftest være blå. Her er 2 utgaver; den 
første brukes dersom det skal legges tekst oppå og  
den andre skal brukes uten tekst. 

Profilbilder er nøye utvalgte bilder som 
brukes i  all kommunikasjon.

De har et budskap som reflekterer 
byggebransje og målgruppe. Det er valgt 
et bilde av smolt og et bilde av jernbinding 
som gode eksempler. Disse er laget i to 
varianter av blåtoner - en mørk og en lys 
variant.

Antallet profilbilder vil bli utvidet, men skal 
være fargebehandlet og godkjent før bruk.
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BILDESTIL

Bildene skal ha et tydelig budskap og gode 
fargekontraster. Når vi tar bilder av egne 
ansatte, skal det vise blide folk som trives 
på jobb.

Bildene skal visualisere en eller flere av 
verdiene og identiteten vår: 

Verdier:
1. Sterke relasjoner
2. Nye muligheter
3. Varig stolthet

Identitetet:
Løsningsorientert med sterk 
gjennomføringsevne og høy moral.

Det er et mål å bygge opp en bildebank av 
ferdige bygg og anlegg i drift.
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PRESENTASJONER



Rollups og standmateriell lages i 

Rollup

PRESENTASJONER: ROLLUP

BEFARING OG 
KARTLEGGING

UTVIKLINGSFASE BYGGING

OVERORDNET LØSNING, 
PRIS OG 
FRAMDRIFTSPLAN

KONTAKT INTENSJONSAVTALE

LØSNING

OVERLEVERINGKONTRAKT

TOTALENTREPRISE

• Design og prosjektering

• Søknader  til det off entlige

• Bygg i alle utførelser

• Tekniske anlegg

• Prosessutstyr med 
styringssystemer

• Prosjektledelse gjennom alle 
ledd av prosessen

• HMS satt i system 

• Samlet FDV-dokumentasjon

• Samarbeidsglede gjennom hele 

prosessen

En prosess der samspill er viktigste ingrediens

BEFARING OG 
KARTLEGGING

OVERORDNET LØSNING, 

KONTAKT

I perioden 2017 - 2019 bygger vi et av 
verdens største settefiskanlegg på Fitjar 

• Kunde: Lerøy Sjøtroll
• Nøkkelferdig oppdrettsanlegg
• Kapasitet: 4.000 tonn 

smolt pr. år
• Bygningsmasse: 18.000 m2

• Karvolum: 23.964 m3

• Byggetid 2 år

LERØY SJØTROLL 
KJÆRELVA

ANLEGG FOR SETTEFISK
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xx

Powerpoint

PRESENTASJONER: POWERPOINT
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Brosjyre

PRESENTASJONER: BROSJYRER

Total Betong og Krüger Kaldnes 
designer, prosjekterer og bygger 
landbaserte settefiskanlegg som 
totalentreprise.

Vi har lang erfaring i faget, og har 
levert anlegg i ulike løsninger og 
størrelser. 

Samspillet mellom kunde, oss 
og våre samarbeidspartnere 
er livsnerven i jobben vi gjør.  
Når vi spiller på samme lag, 
kan teknikken være under 
kontinuerlig videreutvikling.  

Gjennom et velfundamentert 
samarbeid leverer vi optimale 
løsninger til kundene våre.

• Design 

• Prosjektering

• Nødvendige søknader  om 
rammetillatelse til det offentlige

• Bygg i betong, stål, kompositt 
og betongelementer

• Tekniske anlegg

• Prosessutstyr med 
styringssystemer

• Prosjektledelse gjennom alle 
ledd av prosessen

• Prosjekt ferdig til avtalt tid

• Samlet FDV-dokumentasjon

• Trygghet og HMS satt i system 

• Samarbeidsglede gjennom hele 
prosessen

Utviklingsfasen avsluttes med tilbudstegninger 
og prises som totalentreprise. Om nødvendig 
justeres tilbudet til ønsket nivå, avtale 
forhandles fram og kontrakt inngås.

til avtalt tid

Bygging – en spennende fase. 
Dyktige håndverkere og erfarne 
prosjekt- og byggeledere 
sørger for at framdriftsplanen 
holdes. Vi er stolte av faget 
vårt, og deler kundens interesse 
for å få et best mulig prosjekt. 
Trygghet og HMS er en 
selvfølge, og satt i system. 

Gjennom en god dialog med 
kunden setter vi oss inn i visjon, 
ønsker og behov. Deretter 
utvikler vi grovskisse på en 
overordnet løsning, som danner 
grunnlag for budsjettpris og 
framdriftsplan. Alt dette er 
kostnadsfritt for kunden.

Det beste 
resultatet får vi 

når vi blir involvert 
tidlig i prosessen. 

Vi kommer på 
befaring for å se 

mulighetene som 
finnes på tomten. 

Når vi har blitt enige om 
budsjettpris og løsning, 
inngår vi intensjonsavtale.

Nå kommer vi inn i utviklingsfasen, der prosjektet 
skreddersys og prosjekteres. Alt i et kreativt og godt 
samspill mellom kunde, Total Betong og Krüger Kaldnes.

Vi går gjennom alle leveranser. Fag for fag, rom for rom. 
Vi finner de beste løsninger for plassering av utstyr. 
Logistikken skal være optimal når anlegget er i drift.  

TOTALENTREPRISE VI LEVEREREN PROSESS DER SAMSPILL ER VIKTIGSTE INGREDIENS

BEFARING OG 
KARTLEGGING

UTVIKLINGSFASE BYGGINGOVERORDNET LØSNING, 
PRIS OG 
FRAMDRIFTSPLAN

KONTAKT

INTENSJONSAVTALE

LØSNING

OVERLEVERING

KONTRAKT
ANLEGG FOR 
SETTEFISK

Leverandør og 
totalentreprenør 
av landbaserte 
anlegg i 
samarbeid med 
Krüger Kaldnes

TOTAL BETONG
 Hovedkontor:

Martin Vagles Veg 7, 4344 Bryne
post@totalbetong.no

Tel: 47 999 100
 

Avdelingskontor:
Storgata 28, 8001 Bodø

 Tel: 915 46 813

totalbetong.no

KRÜGER KALDNES AS
Tel: 91 60 80 00

Mob: 97 42 18 08 
Ole Steens gate 10, 3015 Drammen

www.krugerkaldnes.no

REFERANSE:
LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

På Fitjar i Sunnhordland 
bygges et av verdens største 
landbaserte  settefiskanlegg.

Byggherrer er søsterselskapene 
Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk. 

Anlegget blir selskapenes 
hovedanlegg for laksesmolt.

Anlegget er på 18.000 kvm, 
og vil bestå av ca. 14.000 kvm 

bygningsmasse. På anlegget blir 
det ti RAS-anlegg for startfôring, 

påvekst, presmolt, smolt og 
postsmolt. Totalt skal det 
produseres 12,5 millioner 

smolt i året.

Lerøy Sjøtroll skal være klart for 
produksjon senvinteren 2019.

3D av ferdig anlegg Store dimensjoner i kummene

NØKKELTALL

Kapasitet
4700 tonn/år

Maksimum foring
21.600 kg/dag

Produksjonsplan
5,5 mill. 160 g smolt
7 mill. 500 g post smolt

2 klekkerier og 
10 resirkuleringsanlegg

skarp
.n

o
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..kommer

Folder

PRESENTASJONER: FOLDER
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KONTORTRYKKSAKER/MALER



Størrelse 50x90 mm

Visittkort

Olav Bang-Haagensen 
Assisterende daglig leder | Salgsjef

402 01 531

olav@totalbetong.no

totalbetong.no

KONTORTRYKKSAKER
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Det er utarbeidet en powerpointmal 
som skal brukes ved alle 
presentasjoner. Denne har mange 
muligheter og er fleksibel i bruk. 

Powerpointmal

KONTORTRYKKSAKER: POWERPOINTMAL
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PROFILERING: KLÆR



Arbeidsklær

PROFILERING: ARBEIDSKLÆR
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Annet profiltøy

PROFILERING: ANNET PROFILTØY
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Pin

PROFILERING: PIN
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Tatovering

PROFILERING: TATOVERING

Det er “laget tatoveringer” av logo og Total 
Betong på tokt. Disse er kjekke både for 
store og små.

28



Sykkelbekledning

PROFILERING: SYKKELKLÆR

xxx
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PROFILERING: BIL



Bildekor 

TOTAL BETONG



Bildekor fisk

PROFILERING: BILDEKOR FISK

Perforert over vinduene?
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PROFILERING: EGET BYGG



Skilt på vegg

PROFILERING: SKILT PÅ VEGG

xxx
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PROFILERING: BYGGEPLASS



Banner på byggegjerde

BYGGEPLASS: BANNER BYGGEGJERDE

Banner byggegjerde 300 x 160 cm

xx
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Banner på brakke

BYGGEPLASS: BANNER BRAKKE

Banner brakke 550 x 400 cm

Banner brakke 550 x 220 cm

xx
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Containerbanner

BYGGEPLASS BANNER CONTAINER

xx

Banner på blåmalt container

606 x 259 cm

Foliert og malt container
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Flagg

BYGGEPLASS: FLAGG

Flagg 300 x 200 cm

xx
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Byggeskilt

BYGGEPLASS BYGGESKILT

LERØY SJØTROLL

Totalentreprise i samarbeid med:

xx

Byggeskilt 300 x 490 cm
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ANNONSERING



Annonser

ANNONSERING: TIDSSKRIFTER

Total Betong og Krüger Kaldnes 
designer, prosjekterer og bygger 
landbaserte settefiskanlegg 
som totalentreprise.

Vi har lang erfaring i faget, og 
har levert anlegg i ulike løsninger 
og størrelser. 

Samspillet mellom kunde, oss 
og våre samarbeidspartnere 
er livsnerven i jobben vi gjør.  
Når vi spiller på samme lag, 
kan teknikken være under 

kontinuerlig videreutvikling.  

I perioden 2017 - 2019 bygger vi et av 
verdens største settefiskanlegg på Fitjar
 
• Kunde: Lerøy Sjøtroll
• Nøkkelferdig oppdrettsanlegg
• Kapasitet: 4.700 tonn smolt pr. år
• Bygningsmasse: 18.000 m2

• Karvolum: 23.964 m3

LERØY SJØTROLL 
KJÆRELVA

ANLEGG FOR SETTEFISK

Gjennom et velfundamentert samarbeid 
leverer vi optimale løsninger til kundene våre

www.krugerkaldnes.nototalbetong.no

sk
a

rp
.n

o
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Digitale annonser

ANNONSERING: DIGITALE
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SOSIALE MEDIER



Facebook

SOME: FACEFOOK

Det er utarbeidet en egen strategi for 
kommunikasjon på sosiale medier.

Vi er aktive på LinkedIn, Facebook og 
Instagram.

OBS: Før publisering, er det viktig å sjekke 
at HMS er i orden på bildene.

Kontaktperson:

45



HJEMMESIDE



Hjemmeside

HJEMMESIDE

xxx
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Logo og grafiske elementer kan overføres fra 
SKARP reklame og kommunikasjon på forsepørsel.

skarp.no


