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En ny identitet.

Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige vekst skal bygges på en sterk 
merkevare basert på de verdier vi står for. Den som lykkes i å bygge en sterk merkevare vil oppleve enklere innsalg hos nye 
kunder, høy grad av kundelojalitet og mindre press på priser i markedet. Vi har en klar ambisjon om å bygge Norsk Gjenvinning 
til en kjent og sterk merkevare ikke bare innenfor våre egne forretningsområder, men også i en industriell nasjonal målestokk. 
 
Et avgjørende element for å bygge en sterk merkevare er å ha muligheten og evnen til å gjøre den kjent. Med hundrevis av 
kjøretøy på veien over hele landet hver eneste dag og med titusener av containere og beholdere utplassert på de mest  
eksponerte plasser har vi en unik mulighet for nettopp dette. Det viktigste elementet er likevel styrken vi har gjennom over 
tusen engasjerte medarbeidere som stolt bærer merkevaren med seg i sitt daglige arbeid. Vi har alt som skal til. 
 
En profilhåndbok og lojaliteten til denne er også et viktig element i forhold til å lykkes i sin merkevarebygging. For å gi et  
enhetlig og profesjonelt inntrykk må vi sikre at vi i størst mulig grad fremstår likt. Profilhåndboken er ment som en hjelp og  
et regelverk i forhold til å beskrive korrekt bruk av logoen og tilhørende elementer. På enkelte områder beskriver profilhånd-
boken prinsipper for hvordan ting skal gjøres. F.eks på kjøretøy og containere der fabrikat og utforming kan variere og gjøre  
det vanskelig å ha eksakte regler. Her brukes skjønn basert på de prinsippene som er beskrevet. Sentral markedsstab skal 
konsulteres dersom man er i tvil. 
 
En profilhåndbok er et levende dokument som vil bli revidert årlig. Det er derfor viktig at innspill til forbedring og utvikling 
adresseres til meg. 

INNLEDNING

Morten Frøid 
morten.froid@norskgjenvinning.no

mailto:morten.froid@norskgjenvinning.no
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Dette er en profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Håndboken er til for at du som 
bruker av profilen får en forståelse for hvordan den er bygd opp og gi deg retningslinjer for 
hvordan profilen skal brukes. 
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Retningslinjer for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

HVORDAN VI SKAL PRESENTERE OSS - INTERNT OG EKSTERNT

I et større konsern som oss trenger vi klare retningslinjer for hvordan vi presenterer selskapets navn, først og fremst 
eksternt, men også internt. Dette gjør at vi unngår misforståelser og unngår brudd på registrerte navnerettigheter.

Eksternt
Her benyttes alltid hele selskapsnavnet, alternativt hele divisjonsnavnet. Husk at man kun skal benytte selskapsnavnet ved 
enhver form for kontraktsinngåelse.

Selskapsnavn:
Norsk Gjenvinning Norge AS
Norsk Gjenvinning AS
Norsk Gjenvinning Metall AS
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
Norsk Gjenvinning Industri AS
Norsk Gjenvinning Plast AS
Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
Norsk Gjenvinning Downstream AS

Konsern/Divisjoner:
Norsk Gjenvinning-konsernet
Divisjon Gjenvinning
Divisjon Metall
Divisjon Industri & Offshore
Divisjon Renovasjon
Divisjon Downstream

Eksternt kan vi også bruke forkortelsene nedenfor så lenge navnet skrives fullt ut første gangen det nevnes i teksten og 
forkortelsen skrives i parentes, eks. Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NGR).

Konsern vs. divisjon
Når vi skriver og snakker om Norsk Gjenvinning som helhet skal vi bruke benevnelsen “Norsk Gjenvinning-konsernet”. Dette 
for å skille hele gruppen fra “Norsk Gjenvinning AS” som er selskapet for avfallshåndtering og gjenvinning;

“Norsk Gjenvinning AS er et av flere selskaper i Norsk Gjenvinning-konsernet...”

Internt
Internt kan vi bruke følgende forkortelser for de ulike selskapene:

Norsk Gjenvinning-konsernet konsernet
Norsk Gjenvinning Norge AS NGN
Norsk Gjenvinning AS  NG
Norsk Gjenvinning Metall AS NGM
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS NGE
Norsk Gjenvinning Industri AS NGI
Norsk Gjenvinning Plast AS  NGP
Norsk Gjenvinning Renovasjon AS NGR
Norsk Gjenvinning Avfallshandel AS NGA
Tomwil Miljø AS   TM
Tomwil Transport AS  TT
Humlekjær og Ødegaard AS HØ
Ryfylke Renovsjon AS  RR
Nordisk Återvinning AB  NÅ

Merk at forkortelsen NG kun skal brukes om Norsk Gjenvinning AS.
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GRAFISK PROFIL
 6 hovedlogo 1
 9 hovedlogo 2
10  svensk logo
 11 logo behandling
 12 plassering 
 15 fargepalett
17  fargepalett avdelinger
 18 typografi
20  profilkonsept
24  logo datterselskap

Norsk Gjenvinnings logo er det fremste symbolet og kjennetegnet for bedriften. Logoen visual-
iserer Norsk Gjenvinnings identitet og de verdier bedriften står for. G´en i NG symboliserer 
gjenvinning. Den sterke orangefargen gjenspeiler bedriftens fremtidsrettede filosofi. Plassering 
av logo som en tag gjør at man tar eierskap til hele flaten logoen står på.

GRAFISK PROFIL
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HOVEDLOGO 1

Norsk Gjenvinnings hovedlogo er en tag;  et rektangel i profilfargen orange med hvit tekst.  
Logoen skal alltid, så langt det er mulig, plasseres utfallende i dokumentet/flatens overkant. 

Hovedlogo 1

Oppbygning NG

Oppbygning logo

NG sentrert

Lik avstand 
over og under

Lik avstand 
over og under
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Som tag er minimum størrelse for logo 25 X 20 mm. Ved behov for logo i mindre størrelser,  
benytt hovedlogo 2, se side 9. I tillfeller der logoen ikke kan plasseres som en tag i overkant, 
skal den plasseres frittstående med minimum avstand X (se under) til andre grafiske  
elementer. X er lik bredden av nederkanten av stammen til N.

HOVEDLOGO 1

X

X

X

X

X

Frisone

Svart-hvit

Minimum størrelse

25 mm

20 mm
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HOVEDLOGO 1

Norsk Gjenvinnings hovedfarge er signalorange. Derfor skal ingen elementer ha andre farger 
enn orange, hvitt eller svart. Hvit logo på transparent bakgrunn gir bokstavene NG en annen 
farge, og er derfor ikke tillatt. Svart logo med hvit tekst er tillatt, og hvit logo på orange profil-
farge er tillatt.
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HOVEDLOGO 2

Der Norsk Gjenvinning er representert som avsender sammen med andre, på små flater eller 
på flater der det ikke er rom for hele rektangelet, skal disse versjonene brukes. For eksempel i 
sponsorsammenheng, på bildører osv.

Alternativ logo til bruk på sort eller mørk grå bakgrunn:
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NÅ brukes i Sverige istedenfor NG. NÅ logoen skal brukes etter de samme retningslinjer som 
NG logo, se sider 6-9.

Eksempel med svensk logo brukt på brevark se side 30 og på bil se side 49.

SVENSK LOGO

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil
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LOGO - IKKE TILLATT

Logoen skal aldri endres eller justeres. Det orange feltet skal være konstant, og ikke økes eller 
minskes. De ulike versjonene skal benyttes som de er og aldri kombineres. Teksten skal aldri 
stå alene.
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LOGO - PLASSERING

Norsk Gjenvinnings hovedlogo 1 skal alltid plasseres som en tag - utfallende øverst mot over-
kant. Hovedsaklig skal logoen plasseres til venstre. 
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LOGO - PLASSERING

Logoen skal alltid, der Norsk Gjenvinning er hovedavsender, plasseres utfallende i overkant. 
Avstand til venstrekant skal være lengden fra N til logoens venstreside (X). Luft under logoen 
skal være minimum høyden på N (Y). Om logoen plasseres i sammenheng med tekst, skal 
logo og tekst alltid linjere i venstrekant. På stående format skal det være like mye luft på 
begge sider av logoen, minimum X.

Y

Y

XX

Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01

Org.nr. 937270151
post@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

Berthold Akzidenz Grotesk, regular 10/12 pkt
Firma
Adresse
Postnr.

BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK, MEDIUM, 
ALLCAPS 13/15 PKT, SPERRET 25

Brødtekst Berthold akzidens grotesk, regular 10/12. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cura-
bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceler-
isque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit 
amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 
justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, 
auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulpu-
tate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus 
quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis 
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean 
posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis 
condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. 

Dato: Berthold Akzidenz Grotesk, medium, 10/12 pktX X

X X

Overskrift
forside

dato 2011

Underoverskrift

Overskrift
kapittelside
Underoverskrift
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LOGO - PLASSERING

Hovedlogo 2 i liggende og stående format skal ha en frisone rundt seg i forhold til plassering 
sammen med andre elementer. Minimum avstand X til andre grafiske elementer. X er lik bred-
den av nederkanten av stammen til N.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Norsk Gjenvinnings hovedfarge er signalorange. Svart brukes på tekst og de to gråfargene 
er sekundærfarger. NB! Fargene i denne pdf´en kan ikke brukes som fargeprøver, bruk 
Pantonekart. 

FARGEPALETT

PMS Orange 021

C 000 
M 072
Y 100
K 000
 
R 243
G 103
B  034 

HEX #FF6600

FOLIE 
Oracal 751-035
3M 80-2434

RAL 2004

PMS Black

C 000 
M 000
Y 000
K 100
 
R 000
G 000
B  000

HEX #000000

FOLIE  
Oracal

PMS Cool Grey 9

C 000 
M 000
Y 000
K 051
 
R 145
G 145
B  149

HEX #919195

RAL 7016

PMS Cool Grey 3

C 000 
M 000
Y 000
K 017
 
R 216
G 217
B  218

HEX #D8D9DA

100 100 100 100

75 75 75 75

50 50 50 50

25 25 25 25

10 10 10 10
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FARGEBRUK

For at den orange hovedfargen skal opptre best mulig på ulike flater, er det viktig å bruke 
riktig fargekode til riktig media. Vennligst les nøye igjennom forklaring av de ulike formater og 
versjoner under.

CMYK 
Fargene er blandet ut ifra Cyan (blå), Magenta (rosa), Yellow (gul) og Key colour (sort). Med mindre PMS farger eller annet er 
avtalt med trykkeriet, skal dette fargeformatet benyttes i alt materiell for trykk.

PMS
Benyttes for grafisk produksjon hvor det trykkes i Pantone farger. Dette må avtales med trykkeri på forhånd. Fordelen med å 
trykke med PMS-farger er at man vil kunne oppnå et bedre og mer forutsigbart fargeresultat, og man kan også få blant annet 
metalliske eller fluoriserende farger. CMYK refereres ofte til som «4-farger». Man benytter ofte PMS-farge(r) i kombinasjon 
med dette, og da kaller man gjerne PMS-fargen for en «femte farge».

RGB
Fargene er blandet ut ifra rød, grønn og blå. Alt som skal vises på skjerm skal være i denne fargekoden. Noen printere gir også 
best fargeresultat om det printes i RGB og ikke CMYK. Pass riktignok på at ingen filer som sendes til et trykkeri er kodet med 
RGB, det skal alltid være CMYK eller PMS med mindre trykkeriet har opplyst om annet.

HEX
Dette er et webfargeformat som betegnes med et kryss (#) etterfulgt av 6 tegn. Dette er formatet en programmerer bruker for 
å kode fargene på en webside.

FOLIE
Folie 551 Oracal benyttes til skilting og er en høykvalitets PVC film med fremragende dimensjonal stabilitet samtidig som den 
har gode klippe- og appliseringsegenskaper. Glanset overflate, i tillegg finnes den i matt hvit og matt svart.

RAL
RAL farger brukes for lakkering av kjøretøy og i industrien som på f.eks. skilter og fasadebokstaver.
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Farger brukt av de ulike avdelingene.

FARGEPALETT - AVDELINGSFARGER

C 027 
M 037
Y 099
K 003
 
R 187
G 151
B  048 

HEX #BB9730

C 054 
M 030
Y 037
K 001
 
R 126
G 154
B  154

HEX #7E9A9A

C 043 
M 088
Y 047
K 027
 
R 124
G 051
B  080

HEX #7C3350

C 000 
M 094
Y 090
K 010
 
R 216
G 047
B  042

HEX #D82F2A

C 082 
M 033
Y 032
K 003
 
R 033
G 134
B  155 

HEX #21869B

C 097 
M 066
Y 046
K 034
 
R 000
G 067
B  087

HEX #004357

C 028 
M 009
Y 100
K 000
 
R 193
G 200
B  048

HEX #C1C830

C 093 
M 084
Y 013
K 002
 
R 052
G 071
B  140

HEX #34478C

Avfallshåndtering Gjenvinning av 
metall

Industriservice Farlig avfall

Sikker makuleringRivning og
miljøsanering

Offshore Renovasjon
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TYPOGRAFI - HOVEDTYPESNITT

Norsk Gjenvinnings hovedtypesnitt er Berthold Akzidenz Grotesk. Typesnittet kommer i en 
rekke vekter. Bold brukes i overskrifter, regular i brødtekst. Kursiv etter behov. Typografi er en 
betydelig del av den visuelle identiteten, derfor skal Berthold Akzidens Grotesk alltid benyttes. 
Der det ikke er mulig, skal Akzidens erstattes av Arial, eksempelvis på web og powerpoint, se 
neste side.

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

METALL
ENTREPRENØR
OFFSHORE
INDUSTRI 1234

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

:;@!?#$+(%&>)=®©
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

BOLD

BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK

ITALIC

MEDIUM LIGHT

REGULAR SPECIAL 
CHARACTERS
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Der Berthold Akzidenz Grotesk ikke er mulig, skal Arial benyttes som erstatning. Eksempelvis 
på web og powerpoint.

TYPOGRAFI - SEKUNDÆRT TYPESNITT

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

:;@!?#$+(%&>)=®©
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuv 
wxyzæøå 1234567890

BOLD ITALIC

REGULAR SPECIAL  
CHARACTERS

ARIAL
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Slagordet «– vi ordner det!» skal benyttes på alle profileringsflater der det lar seg gjøre, 
med unntak av når logoen står alene. Elementet skal benyttes negativt, med hvite minuskler 
og en delvis gjennomsiktig sort boks bak. På hvit bakgrunn skal denne boksen være 75% 
transparent. På bilder skal den være 50% transparent. Det skal alltid benyttes tankestrek (som 
er lengre enn bindestrek) foran og utropstegn bak. 

PROFILKONSEPT «– vi ordner det!»

– vi ordner det!
x = 1/5 av x-høyden i 
bokstavene. Det skal være 
7x avstand fra boksens 
ytterramme i forkant, 8x i 
bakkant, 5x over x-høyden, 
og 4x under.

Elementet plasseres 
utfallende mot høyre kant. 
Avstanden til nedre kant 
av dokumentet skal være 
12x, men tilpasninger kan 
bli nødvendig i enkelte 
tilfeller. 

Slagordet «– vi ordner 
det!» kan også stå 
i kombinasjon med 
venstrejusterte overskrifter. 
Da skal slagordet danne 
en naturlig avslutning på 
overskriften, og skal stå 
på egen linje.Slagordet 
skal i dette tilfellet være 
oransje, mens resten av 
overskriften er hvit eller 
sort. 

– vi ordner det!

– vi ordner det!

1x5x

5x

4x

14x

12x

7x 8x
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 KABLER    IT-UTSTYR    PCB   

 RIVNINGSAVFALL    FYLLMASSE   

 BETONG    BILVRAK    SEPTIK 

Beskrivelse av profilkonsept.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner»

Profilkonseptet har som mål å formidle KUNNSKAP om hva Norsk Gjenvinning kan gjøre for sine kunder. Konseptet er 
fleksibelt, slik at vi i hver anvendelse kan velge å fokusere på hele tjeneste- og fraksjonsbredden eller kun grupper av 
tjenester og fraksjoner. Konseptet består av å liste opp TJENESTER som verb i infinitiv, og deretter FRAKSJONER som 
substantiver i ubestemt form. Disse settes opp på en bestemt visuell måte, som vil skape god gjenkjenning og forståelse 
over tid. 

Ordene brukes negativt med hvit tekst på 90% sort bakgrunn. Ordene skrives i versaler og bold, i hovedtypesnittet 
Berthold Akzidenz Grotesk. Foran og bak hvert ord skal det være et mellomrom i bakgrunnsfargen, og mellom hver 
boks skal det være 2 mellomrom med hvit bakgrunn. Det er utarbeidet egne digitale maler for dette. For tilpasning av 
tekststørrelsen må objektene skaleres i Adobe InDesign for at luften over og under også skal bli skalert riktig. 

x = 1/2 av høyden på bokstavene. Det skal være 1x avstand til boksens ytterramme over og under teksten. Avstanden 
mellom radene skal være 2x. I malene er dette ivaretatt.

Før verbene skal det stå ”Trenger du å…” Før substantivene skal det stå ”noe av dette:”. 
Disse tekstene skrives i hovedtypesnittet Berthold Akzidenz Grotesk, bold. Boksene fortsetter på samme linje som 
teksten. Avstanden mellom teksten og boksene er den samme som mellom boksene.
X-høyden på disse tekstene skal være lik høyden på boksene.  

noe av dette:   SLAM    PAPP   

 NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    PLAST   

Trenger du å...   BLI KVITT   

 KASTE    FJERNE    RENOVERE    RENSE    TØMME 



22

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil

Ordene grupperes i to bolker. Underkanten på bolk nr 2 (med substantiv) skal hvis mulig 
settes på linje med logoens underkant. Følg reglene for luft rundt logo.

Profilkonseptet skal kombineres med ”– vi ordner det!”.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner»

Hvis man ønsker å fokusere på hele tjeneste- og fraksjonsbredden skal bakgrunnen på alt være 90% sort. 

Hvis man ønsker å fokusere på grupper av tjenester og fraksjoner skal de utvalgte tjenestene og fraksjonene ha oransje 
bakgrunn, mens resten skal ha 90% sort bakgrunn.

Flere utvalgte tjenester og fraksjoner fremhevet i oransje. 

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    TREVERK   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PLAST    GLASS    BYGGAVFALL    FYLLMASSE    PCB 

   SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER      OLJE    RIVNINGSAVFALL    PAPP    PAPIR   

 BETONG    BILVRAK    SEPTIK    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    TREVERK   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PLAST    GLASS    BYGGAVFALL    FYLLMASSE    PCB 

   SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER      OLJE    RIVNINGSAVFALL    PAPP    PAPIR   

 BETONG    BILVRAK    SEPTIK    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    SUGE    TØMME    SANERE   

 OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    MILJØSANERE    DESTRUERE    RYDDE    FRAKTE    LEVERE    BLÅSE    

 VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE    TRANSPORTERE    KILDESORTERE    PLANLEGGE    HUGGE   

 SPYLE    KOMPRIMERE    RAPPORTERE    PUMPE    INSPISERE    TINE    LAGRE 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    SUGE    TØMME    SANERE   

 OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    MILJØSANERE    DESTRUERE    RYDDE    FRAKTE    LEVERE    BLÅSE   

 VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE    TRANSPORTERE    KILDESORTERE    PLANLEGGE    HUGGE   

 SPYLE    KOMPRIMERE    RAPPORTERE    PUMPE    INSPISERE    TINE    LAGRE 

– vi ordner det!

– vi ordner det!
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil

Variasjon av konseptet til bruk på mindre, smalere flater. 

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner»

I enkelte anvendelser kan 
det være aktuelt å vise et 
lite utvalg av tjenester og 
fraksjoner. 

Det skilles da mellom 
bolkene ved å vise 
tjenester i 90% sort og 
fraksjoner i oransje. 

Denne anvendelsen er 
eget for mindre, smalere 
flater, eksempelvis på 
utstyr med smalt og/eller 
stasjonært bruksområde. 

 RENGJØRE    VASKE    RENSE    SPYLE    TØMME   

 SLAM    SPILLOLJE    BYGGAVFALL       

– vi ordner det!
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil

Logoene til våre datterselskap kan vise tilhørighet til Norsk Gjenvinning-konsernet ved å 
benytte underteksten “En del av Norsk Gjenvinning-konsernet” på norsk og “Part of the 
NG Group” på engelsk. Underteksten skrives i Norsk Gjenvinnings hovedtypesnitt Berthold 
Akzidenz Grotesk.

Det er ikke obligatorisk for våre datterselskap å benytte støtteteksten. Det vil være behovet 
i det enkelte tilfelle som avgjør. Ved ønske om bruk av støtteteksten skal den konkrete 
anvendelsen godkjennes før den settes i produksjon.

LOGO DATTERSELSKAP

x = margen på logoen 
til Norsk Gjenvinning i 
4x5 cm. Det skal være 
1x fra datterselskapets 
logo ned til toppen 
av undertekstens 
versalhøyde, og 2x i 
marg på alle sider rundt 
disse to elementene (i 
underkant måles dette 
fra bunn av tekstens 
x-høyde). Slagordet 
benyttes hovedsaklig i 
sort, men hvit kan også 
benyttes dersom man 
tar i bruk logovarianten 
med farget bakgrunn.

Det skal være minimum 
2x avstand til andre 
objekter på yttersiden 
av elementet.
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil

For å ramme inn logo og undertekst kan det benyttes enten en grå, avgrenset flate (den 
lyseste av de to grå sekundærfargene i profilen - 17% sort), eller en tynn, sort trådstrek 
som markerer samme flate. Logoen kan også benyttes på en farget bakgrunn, dersom dette 
fremmer trekk ved firmaets profil, enten med trådstrek eller uten ramme.

LOGO DATTERSELSKAP

Varianter av 
logooppsett:

1. Undertekst under 
logo - grå bakgrunn
2. Undertekst under 
logo - sort trådstrek

Flere tillatte varianter:
Dersom logoen har en 
naturlig tilknytning til 
en annen farge kan den 
legges på en ensfarget 
flate i denne fargen, 
enten med trådstrek 
eller uten ramme.

1.

1.

2.

2.

Eksempel - norsk undertekst

Eksempel - engelsk undertekst

Eksempel - farget bakgrunn

1. 2.

I Norge er Norsk Gjenvinning et kjent begrep. 
Derfor skal navnet alltid skrives fullt ut i støtteteksten.

Utenfor Norge er Norsk Gjenvinning ukjent, og dessuten vanskelig å uttale. 
Derfor benytter vi alltid forkortelsen NG Group i den engelske versjonen.
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Grafisk profil

Logo for datterselskap skal settes opp etter overnevnte retningslinjer. Underteksten skal aldri 
endre farge, størrelse eller plassering. Proporsjonene skal ikke endres, og margene skal være 
like. Farge på trådstrek skal ikke endres, og ved en eventuell plassering av logo på bakgrunn 
i datterselskapets profilfarge skal denne være ensfarget og ikke virke distraherende på 
elementene i logoen.

LOGO DATTERSELSKAP - IKKE TILLATT

Støtteteksten skal ikke settes ved siden av logoenAldri endre farge på støttetekst

Aldri endre proporsjoner

Alltid blokkjustere støttetekst 
under

Aldri plassere logo på urolig 
bakgrunn

Alltid samme mengde luft rundt Alltid samme innbyrdes plassering 
av elementene

Aldri endre farge på ramme
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Stationary ligger til bestilling hos Wittusen & Jensen. Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

APPLIKASJONER

APPLIKASJONER
28  brevark
31  visittkort 
32  korrespondansekort
33  konvolutt E65
 34 konvolutt C5
 35 konvolutt EC4
 36 konvolutt C4
37  powerpoint
38  hjemmeside
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BREVARK A4 - MAL

Forside med bunntekst, 
fortsettende sider skal 
være uten bunntekst og 
-linje.

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Brevark A4
- 210 X 297 mm

Typografi
- Berthold Akzidensz Grotesk,
  regular og medium 8/10 pkt

Farger
- Fortrykte brevark: logo PMS
- Brevark print: logo CMYK

Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01

Org.nr. 937270151
post@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

25
 m

m

25 mm

20 mm
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BREVARK A4 - OPPSETT

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01

Org.nr. 937270151
post@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

Berthold Akzidenz Grotesk, regular 10/12 pkt
Firma
Adresse
Postnr.

BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK, MEDIUM, 
ALLCAPS 13/15 PKT, SPERRET 25

Brødtekst Berthold akzidens grotesk, regular 10/12. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cura-
bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceler-
isque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit 
amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 
justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, 
auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulpu-
tate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus 
quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis 
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean 
posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis 
condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. 

Dato: Berthold Akzidenz Grotesk, medium, 10/12 pkt

Brevark A4
- 210 X 297 mm
- Mal for tekstoppsett

Typografi
- Brødtekst Berthold   
 Akzidenz Grotesk, regular   
 og medium 10/12 pkt

Farger
- Fortrykte brevark: logo PMS
- Brevark print: logo CMYK

Minimum avstand 
13 mm linje 1,5 pkt. / 0,529 mm

linje 1,5 pkt. / 0,529 mm

25 mm
3 mm

10 mm

7,
5 

m
m

7,4

7,4

25 mm

25
 m

m

25 mm

20 mm
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Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01

Org.nr. 937270151
post@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

Berthold Akzidenz Grotesk, regular 10/12 pkt
Firma
Adresse
Postnr.

BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK, MEDIUM, 
ALLCAPS 13/15 PKT, SPERRET 25

Brødtekst Berthold akzidens grotesk, regular 10/12. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cura-
bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceler-
isque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit 
amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 
justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, 
auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulpu-
tate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus 
quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis 
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean 
posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis 
condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. 

Dato: Berthold Akzidenz Grotesk, medium, 10/12 pkt

Norsk Gjenvinning Norge AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01

Org.nr. 937270151
post@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

Berthold Akzidenz Grotesk, regular 10/12 pkt
Firma
Adresse
Postnr.

BERTHOLD AKZIDENZ GROTESK, MEDIUM, 
ALLCAPS 13/15 PKT, SPERRET 25

Brødtekst Berthold akzidens grotesk, regular 10/12. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Cura-
bitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, sceler-
isque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit 
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 
mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet 
iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, 
mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum 
volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit 
amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in 
justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor, tempus non, 
auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. 
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere vulpu-
tate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus 
quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum sed, posuere ac, mattis 
non, nunc. Vestibulum fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque posuere. Praesent turpis. Aenean 
posuere, tortor sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit 
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis 
condimentum, sem libero volutpat nibh, nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. 

Dato: Berthold Akzidenz Grotesk, medium, 10/12 pkt

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

BREVARK A4 - HER MED SVENSK LOGO

Brevark A4
- 210 X 297 mm
- Mal for tekstoppsett

Typografi
- Brødtekst Berthold   
 Akzidenz Grotesk, regular   
 og medium 10/12 pkt

Farger
- Fortrykte brevark: logo PMS
- Brevark print: logo CMYK

Nordisk Återvinning Service AB
Gundas gata 6, 431-51 Mölndal, Sverige
Tlf. +46 (0) 31-790 1900

Org.nr. 556873-4338
reply@nordiskatervinning.se
www.nordiskatervinning.se
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VISITTKORT

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Visittkort 
- 85 X 55 mm
- Forside

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  regular og medium 7,5 / 9 pkt

Farger
- Trykkes med logo i CMYK

FORNAVN ETTERNAVN
tittel
Juridisk selskapsnavn

Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Mobil +47 XXX XX XXX Direkte +47 22 16 96 XX
fornavn.etternavn@norskgjenvinning.no
www.norskgjenvinning.no

5 
m

m

20 mm

5 
m

m

25
 m

m

5 mm

mellomrom 7 pkt
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KORRESPONDANSEKORT

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Korrespondansekort 
- 105 X 210 mm

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  medium 8 / 9,6 pkt

Farger
- Trykkes med logo i CMYK

Norsk Gjenvinning AS
Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo, Norge
Tlf. +47 22 16 96 00 Fax +47 22 12 96 01
post@norskgjenvinning.no www.norskgjenvinning.no

30 mm

8 
m

m

8 mm 8 mm

8 mm

37
,5

 m
m

Linje 1,5 pkt. / 0,529 mm
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Norsk Gjenvinning AS 
Postboks 567 Skøyen 
NO-0214 Oslo, Norge
www.norskgjenvinning.no

KONVOLUTT E65

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Konvolutt E65
- 229 X 162 mm
- Med vindu

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  medium 6,5 / 7,5 pkt

Farger
- Trykkes med logo i PMS

15
 m

m

33
,7

5 
m

m

27 mm

Standard vindu: 90 x 35 mm

6,25 mm

33
,7

5 
m

mStandard klaff:
H = 34 mm 15 mm

27 mm
10 mm
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KONVOLUTT C5

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Konvolutt C5
- 229 X 162 mm
- Med vindu (høyre og ventstre)
- Uten vindu

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  medium 6,5 / 7,5 pkt

Farger
- Trykkes med logo i PMS

Norsk Gjenvinning AS 
Postboks 567 Skøyen 
NO-0214 Oslo, Norge
www.norskgjenvinning.no

15
 m

m

37
,5

 m
m

30 mm

Standard vindu: 100 x 30 mm

6,5 mm

20
 m

m

Standard klaff:
H = 25 mm

15 mm

30 mm

5 mm
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KONVOLUTT EC4

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Konvolutt EC4
- 229 X 321 mm
- Uten vindu

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  medium 6,5 / 7,5 pkt

Farger
- Trykkes med logo i PMS

Norsk Gjenvinning AS 
Postboks 567 Skøyen 
NO-0214 Oslo, Norge
www.norskgjenvinning.no

30
 m

m

37
,5

 m
m

Standard klaff:
H = 42 mm

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

10 mm

4,5 mm
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Norsk Gjenvinning AS 
Postboks 567 Skøyen 
NO-0214 Oslo, Norge
www.norskgjenvinning.no

KONVOLUTT C4

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Konvolutt C4 
- 324 X 229 mm
- Med vindu
- Uten vindu

Typografi
- Berthold Akzidenz Grotesk,
  medium 6,5 / 7,5 pkt

Farger
- Trykkes med logo i PMS

30
 m

m

37
,5

 m
m

Standard klaff:
H = 40 mm

20 mm

20 mm

30 mm

30 mm

10 mm

4,5 mm
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Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Applikasjoner

Maler for PowerPoint. Følger grunnprinsipp for logoplassering (se s.12–14) og tekst  
(s.18–19). Logo plasseres øverst til venstre og tekst som linjerer med denne.  
Bakgrunnsbilde danner forside, som kapittelinndeling brukes en grå side. 
Typografi benytt font Arial.

POWERPOINT

Overskrift
forside

dato 2011

Underoverskrift

Overskrift
kapittelside
Underoverskrift

Ingress
•	 Andre nivå
 - Tredje nivå

(bilde)

Første nivå

Ingress
•	 Andre nivå
 - Tredje nivå

Første nivå
(tekst fortsetter)
•	 Andre nivå
 - Tredje nivå
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Applikasjoner

Den midlertidige hjemmesiden bygger på samme struktur som den gamle. Toppbanner og 
farger er byttet ut i henhold til den nye profilen. 

HJEMMESIDE
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Retningslinjer for profilerende flater. Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

PROFILERING

PROFILERING
40  stillingsannonser 
41  rubrikkannonser
42  bekledning
 45 bilprofilering
 60 beholder
61  container
64  id-merking av container/utstyr
65  skilting
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Stillingsannonser til både print og web. Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

ANNONSER - STILLINGSANNONSE

NG søker etter sjåfør til fast kjøring med vogntog i Troms. 
Vi søker også etter vikarer ifm sykdom og ferie.  
Vedkommende må ha førerkort klasse CE og beherske 
norsk. Vi kan tilby spennende og varierte oppgaver i en 
fremtidsrettet bransje. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt  
Tor-Arne Akselsen tor.arne.akselsen@norskgjenvinning.no

Sjåfør i Troms

For full utlysningstekst se www.norskgjenvinning.no

VI SØKER
MILJØINGENIØR/MILJØRÅDGIVER

VI TILBYR
•	 Konkurransedyktige betingelser i en spennende og fremtidsrettet bransje
•	 Et fagmiljø med mulighet for nye utfordringer og stimulans  til videre egenutvikling

ARBEIDSOPPGAVER
•	 Miljøkartlegging
•	 Utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser/rapporter
•	 Utarbeidelse av avfallsplaner
•	 Søknadsprosesser knyttet til plan og bygningsloven
•	 Faglig støtte til interne prosjekter
•	 Generell rådgivning
•	 Markedsarbeid knyttet til salg av tjenestene

ERFARING/KOMPETANSE
•	 Høyere utdanning innen bygg, miljø, sikkerhet/helse/ arbeidsmiljø
•	 2-3 års arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres til å søke
•	 Erfaring i bruk av IT som arbeidsverktøy
•	 Gode muntlige og skriftlige fremstillings evner

PERSONLIG EGENSKAPER
•	 Gode samarbeidsevner
•	 Engasjert og med ønske om å påvirke utviklingen
•	 Like å arbeide i et hektisk prosjektmiljø

PRAKTISK INFO
•	 Fylke: Oslo
•	 Jobbtype: Fast
•	 Heltid/Deltid: Heltid
•	 Arbeidstid: Dag
•	 Søknadsfrist: 10. juli 2010
•	 Tiltredelse: Snarest
•	 Arbeidssted: Etter avtale
•	 Hjemmeside: www.norskgjenvinning.no
•	 Kontaktperson: Arne Hugo Elde,  

mob: +47 982 82 340

Vi søker derfor etter personer med teoretisk bakgrunn på ingeniør/sivilingeniørnivå knyttet til bygg, forurenset grunn, ytre miljø eller 
arbeidsmiljø/SHA. Det er en fordel med erfaring fra miljøkartlegging i en eller annen form. Fordi vi er den mest spennende og fram-
tidsrettede del av bygge- og anleggsnæringen, venter nye og spennende muligheter og utfordringer spesielt innenfor området miljø, 
avfall og sikkerhet i framtiden. Hos oss vil du i sterk grad få mulighet til å være med å videreutvikle og sette ditt preg på dette. I tillegg 
til Oslo kan det for søkere med relevant erfaring være aktuelt å etablere arbeids sted i følgende steder: Tromsø, Trondheim, Kristian-
sand, Molde, Stavanger, Bergen, Østfold og Grenland.

Veolia Miljø er landets ledende virksomhet innen miljø og gjenvinning. Hver dag bidrar våre ca. 1.150 ansatte i hele Norge til en global 
miljøinnsats i sitt eget nærmiljø. Vi håndterer over 1,3 million tonn avfall per år, og vår innsats er et viktig bidrag til miljøregnskapet i 
Norge. Veolia Miljø-konsernet leverer tjenester og produkter innen aktivitetsområdene gjenvinning av husholdningsavfall, næringsavfall 
og metaller, samt industriservice, rivning og miljøsanering. Konsernet omsetter for 3 milliarder kroner per år og eies av det internasjonale 
konsernet Veolia Environnement.

Teaser annonse

Full tekst annonse
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Annonser for containerleie. Ulike formater.

ANNONSER - RUBRIKKANNONSER

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Container?
Ring oss på 
tlf 09700

www.norskgjenvinning.no

Trenger du en 
container?
www.norskgjenvinning.no

Ring oss på 
tlf 09700

Ring oss på 
tlf 09700

Trenger du en 
container?
www.norskgjenvinning.no

Container?
Ring oss på 
tlf 09700

www.norskgjenvinning.no
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

For merking av klær gjelder følgende to prinsipper: Bruk kun hovedlogo 1 på brystet og 
hoved logo 2 på ryggen. På ryggen skal logoen monteres sentrert. På mørke klær, benytt hvit 
hovedlogo 2. Disse retningslinjene er en midlertidig løsning, det jobbes med å utarbeide 
spesialdesignede plagg.

BEKLEDNING - OVERDELER
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

For merking av klær gjelder følgende to prinsipper: Bruk kun hovedlogo 1 på brystet og hoved-
logo 2 på ryggen. På ryggen skal logoen monteres sentrert. På brystet skal logoen plasseres 
på plaggets høyre side, minimum størrelse 6 X 7,5 cm. Dersom plagget har stor brystlomme 
til høyre, plasser logo frittstående på denne. På mørke klær, benytt hvit hovedlogo 2. Disse 
retningslinjene er en midlertidig løsning, det jobbes med å utarbeide spesialdesignede plagg.

BEKLEDNING - HELDRESSER
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PRESSE
RÅSTOFF EKSPRESS

Logo på hjelm plasseres i front, klistremerke på minimum 5 X 6,25 cm. Ved behov for navn og 
avdeling på hjelm skal dette plasseres under logoen. Bruk fonten Berthold Akzidenz Grotesk 
som førstevalg, alternativt Arial. 

Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

BEKLEDNING - HJELM
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Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

BILPROFILERING - GENERELLE RETNINGSLINJER

Plassering av logo på biler skal følge retningslinjene som er listet opp nedenfor. Disse  
retningslinjene skal følges så godt det lar seg gjøre, men det må også tas hensyn til  
hva som vil se best ut på det enkelte kjøretøy.
Det er ikke tillatt med andre firmanavn, logoer og designelementer enn det som er beskrevet i 
profilhåndboka eller som besluttes av Markedsdirektør.

HOVEDLOGO 1  
Denne logoen skal være den dominerende. Hovedlogo 1 skal monteres på siden på bilens bakre del.

1. Logo sentreres vertikalt på bakre halvdel av flaten (se side 46). Prinsippet gjelder begge sider av bilen.
2. Der det ikke er mulig å følge punkt 1, sentreres logo vertikalt på flaten til rådighet.
3. Logo plasseres som en tag fra bilens tak eller fra en tydelig definert øvre kant.
4. Der det ikke er en øvre kant å forholde seg til (f.eks. på en rund tankbil), plasseres logo midtstilt horisontalt (se side 52).
5. På små og mellomstore varebiler (f.eks. på en Caddy - der taket ikke er for profilert) skal logo gå over taket.
6. På biler som har smale avlange skilter på sidene der hovedlogo 1 blir for liten, brukes hovedlogo 2 (se side 52).
7. Det skal være luft under logoen som tilsvarer høyden av logoens N (B - se side 46). Når dette vurderes kan områder utenfor 

selve flaten logoen skal monteres på tas med i betrakning. Dette er noe som må vurderes fra bil til bil. Det er ønskelig at 
logoen skal være størst mulig. Ikke la noen cm for mye hindre at man bruker en større logo, men samtidig ikke la logo bli for 
stor. 

HOVEDLOGO 2 
Denne logoen skal være sekundær i plassering og størrelse. Hovedlogo 2 plasseres på førerhus, bak, på panser og evt. i front 
over førerhus. 

1. Standard størrelse på dørlogo er 70 cm. Er det for stort velg 60 cm eller 50 cm.
2. Hovedlogo 2 brukes også bak på kjøretøy av alle typer, bortsett fra der den ikke har noen naturlig plassering, f.eks bak på 

komprimatorer.
3. Hovedlogo 2 brukes på panser på varebiler og på lyskasser/takskilter/felter over førerhus på større biler.
4. På lysskilter i front brukes logo i lysfolie.
5. På biler som har smale avlange skilter på sidene, brukes hovedlogo 2 dersom hovedlogo 1 blir for liten (se side 52).
6. Enkelte biler har ikke hvit hytte. Hvis fargen er for mørk eller der orange/sort ikke vil se bra ut skal hvit logo brukes (se 

illustrasjon side 51)
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

BILPROFILERING

Logo sentreres vertikalt på halvparten (bakre halvdel) av flaten (A). Der det ikke er mulig,  
sentreres logo vertikalt på flaten til rådighet.

A

B

B

A / 2
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Plassering av hovedlogo 1: Logoen sentreres på halvparten av den tilgjengelige flaten. Luft 
under logoen skal være minimum høyden på logoens N. Logoens skal ha samme plassering på 
begge sider av bilen. Hovedlogo 2 skal være sekundær i plassering og størrelse, denne plas-
seres på dører, bak og på panser.

BILPROFILERING - VAREBILER
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

BILPROFILERING - PÅBYGG

Plassering av hovedlogo 1 på store biler: Logoen sentreres på halvparten av flaten. Luft under 
logoen skal være minimum høyden på logoens N. Der det er ekstra hvitt utover selve feltet skal 
dette tas med i vurderingen av «luft under logo». Logoens plassering skal ha samme plassering 
på begge sider. Hovedlogo 2 skal være sekundær i plassering og størrelse, denne plasseres 
på hyttens dør og front.
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Samme retningslinjer som NG.

BILPROFILERING - SVENSK LOGO

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

BILPROFILERING - TAKSKILT, TAKFELT

Hovedlogo 2 kan brukes i front over førerhus på større biler. På biler med lysskilt brukes logo i 
lysfolie, ellers brukes logo i vanlig folie.
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Eldre kjøretøy i andre farger skal merkes med dørlogo. Hvis fargen er for mørk eller der 
orange/sort ikke vil se bra ut skal hvit logo brukes. Hvis det er ønskelig at fargede kjøretøyer 
skal profileres med mer enn dørlogoer må det vurderes spesielt for hvert kjøretøy.

BILPROFILERING - FARGEDE BILER
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Visse biler har spesielle utfordringer, der man må se på hver enkelts behov og disponere 
tilgjengelige flater. På biler som har smale avlange skilter på sidene, brukes hovedlogo 2  
dersom hovedlogo 1 blir for liten. Der det ikke er en øvre kant å forholde seg til (f.eks. på  
en rund tankbil), plasseres logo midtstilt horisontalt.

BILPROFILERING - SPESIALBILER



53

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner» BILPROFILERING

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL   

 NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    ASBEST    JERNSKRAP   

 SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PLAST      MASSER   

 TREVERK      BYGGAVFALL    SLAM    PCB    OLJE   

 KABLER    GLASS    RIVNINGSAVFALL    BETONG    METALL   

 BILVRAK    SEPTIK    MALING OG LAKK    FYLLMASSE    DEKK   

  KJEMIKALIER    MATAVFALL    ISOPOR    SOPP   OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    SPYLE 

 FJERNE    RENOVERE    KASTE    TØMME    GJENVINNE   

 BLÅSE    OVERVÅKE    RETURNERE    SANERE    LAGRE 

 TRANSPORTERE    DESTRUERE    RYDDE    FRAKTE    TINE   

 LEVERE    VASKE    RENGJØRE    INSPISERE    MAKULERE   

 MILJØSANERE    KILDESORTERE    PLANLEGGE    HUGGE    

 KOMPRIMERE    SUGE    RAPPORTERE    PUMPE    RENSE 

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PLAST    FYLLMASSE    OLJE   

 GLASS    TREVERK      SEPTIK    SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER    BYGGAVFALL  

   PCB    RIVNINGSAVFALL    BETONG    BILVRAK    KJEMIKALIER    MATAVFALL   

 JERNSKRAP    MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    PLANLEGGE   

 BLÅSE    OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    SANERE    TRANSPORTERE    KILDESORTERE   

 DESTRUERE    RYDDE    FRAKTE    LEVERE    LAGRE    VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE   

 MILJØSANERE    KOMPRIMERE    HUGGE    SPYLE    SUGE    TØMME    RAPPORTERE    PUMPE   

 INSPISERE     TINE   

– vi ordner det!

– vi ordner det!

– vi ordner det!

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PLAST    FYLLMASSE    OLJE   

 GLASS    TREVERK      SEPTIK    SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER    BYGGAVFALL  

   PCB    RIVNINGSAVFALL    BETONG    BILVRAK    KJEMIKALIER    MATAVFALL   

 JERNSKRAP    MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    PLANLEGGE   

 BLÅSE    OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    SANERE    TRANSPORTERE    KILDESORTERE   

 DESTRUERE    RYDDE    FRAKTE    LEVERE    LAGRE    VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE   

 MILJØSANERE    KOMPRIMERE    HUGGE    SPYLE    SUGE    TØMME    RAPPORTERE    PUMPE   

 INSPISERE     TINE     
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner» BILPROFILERING

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    PCB   

 NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    MALING OG LAKK    ASBEST   

 SLAM    SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PLAST    FYLLMASSE    OLJE   

 GLASS    TREVERK      BYGGAVFALL    SOPP    ISOPOR   

 METALL    KABLER      RIVNINGSAVFALL    BETONG   

 BILVRAK    SEPTIK    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    

 MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE   

 RENOVERE    SUGE    TØMME    BLÅSE    OVERVÅKE    LEVERE   

 HUGGE    GJENVINNE    SANERE    TRANSPORTERE    DESTRUERE   

 RYDDE    FRAKTE    LAGRE    VASKE    RENGJØRE    RENSE    SPYLE   

 MAKULERE    MILJØSANERE    KILDESORTERE    KOMPRIMERE   

 PLANLEGGE    RAPPORTERE    RETURNERE   PUMPE    TINE   

 INSPISERE

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL   

 NÆRINGSAVFALL    MALING OG LAKK    RIVNINGSAVFALL   

 DEKK    SLAM    SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PCB    GLASS 

 PLAST    FYLLMASSE    ASBEST    BYGGAVFALL     

 SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER    TREVERK    BETONG 

   OLJE    FARLIG AVFALL    BILVRAK    SEPTIK   

 KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER 

 OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    OVERVÅKE   

 KASTE    FJERNE    RENOVERE    SUGE    TØMME    BLÅSE   

 LEVERE    HUGGE    GJENVINNE    SANERE    TRANSPORTERE 

 DESTRUERE    MAKULERE    VASKE    RENGJØRE    LAGRE 

 RENSE    SPYLE    RYDDE    PLANLEGGE    MILJØSANERE 

 KILDESORTERE    KOMPRIMERE    RAPPORTERE    FRAKTE 

 RETURNERE    PUMPE    INSPISERE    TINE 

– vi ordner det!

– vi ordner det!
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner» BILPROFILERING

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    FYLLMASSE   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PAPP OG PAPIR    PLAST    GLASS    RIVNINGSAVFALL    OLJE 

 TREVERK      SEPTIK    SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER    BYGGAVFALL     BETONG   

 PCB    BILVRAK    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    PLANLEGGE    RAPPORTERE    

 OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    SANERE    KILDESORTERE    DESTRUERE    RYDDE    LAGRE    SUGE 

 TRANSPORTERE    LEVERE    VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE    KOMPRIMERE    HUGGE    FRAKTE 

 SPYLE    TØMME    BLÅSE    MILJØSANERE    PUMPE    INSPISERE    TINE   

– vi ordner det!

– vi ordner det!

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    NÆRINGSAVFALL    FARLIG AVFALL    SEPTIK   

 MALING OG LAKK    ASBEST    SLAM    SPILLOLJE    PAPP    PAPIR    PLAST    FYLLMASSE    RIVNINGSAVFALL   

 TREVERK      OLJE    SOPP    ISOPOR    METALL    KABLER    BYGGAVFALL     BETONG   

 PCB    BILVRAK    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER    GLASS    DEKK    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   BLI KVITT    KASTE    FJERNE    RENOVERE    PLANLEGGE    RAPPORTERE    

 OVERVÅKE    RETURNERE    GJENVINNE    SANERE    KILDESORTERE    DESTRUERE    RYDDE    LAGRE    SUGE 

 TRANSPORTERE    LEVERE    VASKE    RENGJØRE    RENSE    MAKULERE    KOMPRIMERE    HUGGE    FRAKTE 

 SPYLE    TØMME    BLÅSE    MILJØSANERE    PUMPE    INSPISERE    TINE     
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Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering

Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner» BILPROFILERING

noe av dette:   FARLIG AVFALL   

 HUSHOLDNINGSAVFALL    ASBEST    FYLLMASSE    

 PAPP    PAPIR    MALING OG LAKK    SLAM    DEKK    

 SPILLOLJE    PCB    SOPP    METALL    BYGGAVFALL   

 KABLER      GLASS    RIVNINGSAVFALL  

 TREVERK    SEPTIK    BETONG    NÆRINGSAVFALL   

   BILVRAK    ISOPOR    OLJE    MASSER   

 KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    PLAST   

 OG MYE ANNET 

Trenger du å...   MAKULERE   

 SPYLE    FJERNE    RENOVERE    PUMPE    HUGGE   

 GJENVINNE    KOMPRIMERE    OVERVÅKE    SUGE   

 SANERE    TRANSPORTERE    TINE    RETURNERE   

 DESTRUERE    RYDDE    MILJØSANERE    LEVERE   

 VASKE    PLANLEGGE    RENSE    KILDESORTERE   

 FRAKTE    BLI KVITT    RAPPORTERE    INSPISERE    

 KASTE    RENGJØRE    LAGRE    BLÅSE    TØMME 

– vi ordner det!

– vi ordner det!

noe av dette:   FARLIG AVFALL   

 HUSHOLDNINGSAVFALL    ASBEST    FYLLMASSE    

 PAPP    PAPIR    MALING OG LAKK    SLAM    DEKK    

 SPILLOLJE    PCB    SOPP    METALL    BYGGAVFALL   

 KABLER      GLASS    RIVNINGSAVFALL  

 TREVERK    SEPTIK    BETONG    NÆRINGSAVFALL   

   BILVRAK    ISOPOR    OLJE    MASSER   

 KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    PLAST   

 OG MYE ANNET 

Trenger du å...   MAKULERE   

 SPYLE    FJERNE    RENOVERE    PUMPE    TØMME   

 GJENVINNE    BLÅSE    OVERVÅKE    RETURNERE   

 HUGGE    RAPPORTERE    KOMPRIMERE    LAGRE   

 DESTRUERE    RYDDE    MILJØSANERE    LEVERE   

 VASKE    PLANLEGGE    RENSE    KILDESORTERE   

 FRAKTE    BLI KVITT    TRANSPORTERE    SANERE    

 KASTE    RENGJØRE    TINE    INSPISERE    SUGE 
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Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «Tjenester og fraksjoner» BILPROFILERING

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL    ASBEST   

 RIVNINGSAVFALL    MALING OG LAKK    SLAM    FARLIG AVFALL    PCB 

 KABLER      GLASS    SPILLOLJE    SEPTIK    PAPP    PAPIR   

 METALL    BYGGAVFALL    FYLLMASSE    TREVERK    PLAST    SOPP   

 BETONG      BILVRAK    NÆRINGSAVFALL    OLJE    DEKK   

 KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    MASSER    ISOPOR   

 OG MYE ANNET 

Trenger du å...   MAKULERE    SUGE    OVERVÅKE   

 FJERNE    RENOVERE    LAGRE    TØMME    GJENVINNE    RETURNERE   

 BLÅSE    TRANSPORTERE    LEVERE    KOMPRIMERE    DESTRUERE   

 RYDDE    MILJØSANERE    KASTE    VASKE    RENSE    KILDESORTERE   

 FRAKTE    BLI KVITT    SPYLE    PLANLEGGE    RAPPORTERE    HUGGE   

 RENGJØRE    SANERE    PUMPE    INSPISERE    TINE 

– vi ordner det!

– vi ordner det!

noe av dette:   HUSHOLDNINGSAVFALL   

                   ASBEST    RIVNINGSAVFALL    MALING OG LAKK   

                   SLAM    FARLIG AVFALL    SOPP    KABLER   PCB

   GLASS    SPILLOLJE    SEPTIK    PAPP    PAPIR   

 METALL    BYGGAVFALL    FYLLMASSE    TREVERK    PLAST   

 OLJE    BETONG      BILVRAK    NÆRINGSAVFALL   

 ISOPOR    KJEMIKALIER    MATAVFALL    JERNSKRAP    DEKK   

 MASSER    OG MYE ANNET 

Trenger du å...   MAKULERE    SUGE    OVERVÅKE   

 FJERNE    RENOVERE    LAGRE    TØMME    GJENVINNE    RETURNERE   

 BLÅSE    TRANSPORTERE    LEVERE    KOMPRIMERE    DESTRUERE   

 RYDDE    MILJØSANERE    KASTE    VASKE    RENSE    KILDESORTERE   

 FRAKTE    BLI KVITT    SPYLE    PLANLEGGE    RAPPORTERE    HUGGE   

 RENGJØRE    SANERE    PUMPE    INSPISERE    TINE 
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Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

PROFILKONSEPT «– vi ordner det!» BILPROFILERING

– vi ordner det!

– vi ordner det!
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Eksempler på hvordan konseptet brukes på biler.

Det fins ulike bildemotiver å velge mellom.

PROFILKONSEPT «– vi ordner det!» BILPROFILERING

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

Motiv 4
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På mobile avfallsbeholdere med to og fire hjul skal hovedlogo 1 plassers sentrert mot en 
tydelig øvre kant der det er mulig. Fraksjonsmerket plasseres under logoen. På veldig store 
beholdere kan evt. containermerket brukes.
Dette er merker til uprofilerte beholdere. For allerede profilerte beholdere fins det egne merker 
som vil dekke over de gamle.

BEHOLDER - GENERELLE RETNINGSLINJER

235 mm

160 mm

Format:
Standard merke
235 X 160 mm

Alternativt merke
200 X 160 mm

Farger:
Silketrykket i PMS

Beholdermerket har 
samme bredde som det 
minste fraksjonsmerket.

Beholdermerket er her 
plassert opp til en tydelig 
øvre kant.

Standard merke

160 mm

200 mm

Alternativt merke
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Hovedfarge for container er grå, men retningslinjene gjelder også containere med andre farger. 
Hovedlogo 1 skal alltid benyttes. Den plasseres fortrinnsvis øverst til venstre, mot en naturlig 
overkant. Dersom logoen plasseres på en liten flate, kan den sentreres på denne. En vurdering 
må tas på hva som egner seg på de forskjellige containerne. Dette er merker til uprofilerte 
containere. For allerede profilerte containere fins det egne merker som vil dekke over de gamle.

Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

CONTAINER - GENERELLE RETNINGSLINJER

Format:
Standard merke
470 X 320 mm

Alternativt merke
400 X 320mm

Farger:
Silketrykket i PMS

Containermerket kan 
lages i en større spesi-
alstørrelse hvis ønsket 
(forløpig uten tlf.nr):
Containermerke XL
600 X 480 mm.

Containermerket har 
samme bredde som det 
største fraksjonsmerket.

Fraksjonsmerket settes 
enten under eller til høyre 
for merket.

470 mm

320 mm

Standard merke

320 mm

400 mm

Alternativt merke
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Eks. K22
Prinsipp for containere: Hovedlogo 1 skal alltid benyttes. Den plasseres fortrinnsvis øverst til 
venstre, mot en naturlig overkant. Dersom logoen plasseres på en liten flate, kan den sentreres 
på denne. På containere med riller plasseres logo i bås nr tre bakfra.

CONTAINER - KROKCONTAINER

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering
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Eks. KL20
Prinsipp for containere: Hovedlogo 1 skal alltid benyttes. Den plasseres fortrinnsvis øverst til 
venstre, mot en naturlig overkant. Dersom logoen plasseres på en liten flate, kan den sentreres 
på denne.

CONTAINER - LUKKET KROKCONTAINER

Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Profilering
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For å tilfredsstille Trafikketatens krav til merking av utstyr som plasseres i vei eller på offentlig 
sted, skal containere eller annet utstyr merkes med identifikasjonsmerke. Det stilles krav 
til påføring av både tlf.nr. og adresse. For å redusere antallet merker har vi valgt å bruke 
hovedkontorets adresse. Norsk Gjenvinning Metall må spesifisere tlf.nr. på hver enkelt 
bestilling. Minimun antall merker i en variant vil være 50 stk.
Det er ikke spesielle krav til plassering av merket utover at det skal plasseres på et synlig sted.

ID-MERKING AV CONTAINER / UTSTYR

Format:
50 X 100 mm
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For logo på fasade skal hovedlogo 1 benyttes og plasseres som en tag, ref. retningslinjer på 
side 12–14. Skiltet produseres i aluminium, med et eskelokk med 25 mm dybde. Hovedlogo 2 
brukes der ikke hovedlogo 1 kan benyttes. Også denne skal ha et eskelokk på 25 mm, og hvit 
frisone X avstand til rammens kant. X er lik bredden av nederkanten av stammen til N.

SKILTING - GENERELLE RETNINGSLINJER

X

X

X

X

X

Instruksjoner for frisone 
rundt liggende logo.
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Eksempler på logoplassering på fasader.

SKILTING - FASADESKILTER
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Kjøp og salg av 
stål og metaller

Alle henvendelser 
til kundemottak 

tlf 09700

Kjøp og salg av 
stål og metaller

Åpningstider
mandag – fredag

kl. 07 – 15

Velkommen

Kontorer 
Lager

Produksjon

Norsk Gjenvinnings hovedlogo 1 skal alltid plasseres som en tag - utfallende øverst mot 
overkant. Hovedsaklig skal logoen plasseres til venstre. I sammenheng med tekst, skal logo og 
tekst alltid linjere i venstrekant. På stående format skal det være like mye luft på begge sider 
av logoen, minimum X (se øvrige instruksjoner side 14).  På eksisterende skilter, forsøk å følge 
disse retningslinjene så langt det er mulig.

Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

INFORMASJONSSKILT - GENERELLE RETNINGSLINJER
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I størst mulig grad, benytt hovedlogo 1. Den skal plasseres utfallende til venstre i overkant, 
men ikke utfallende mot venstre kant. I sammenheng med tekst, skal logo og tekst alltid linjere i 
venstrekant. På stående format skal det være like mye luft på begge sider av logoen, minimum 
X (se øvrige instruksjoner side 14).
På veiskilt e. l. som er ment for stedsangivelse skal ikke avdelingens juridiske betegnelse 
brukes. Skiltet skal anvise sted som f.eks. papirmottak, metallavdeling, miljøstasjon e. l. Det 
skal være et tydelig skille mellom logo og informasjonsteksten på skiltet slik at disse ikke 
sammenblandes.

Norsk Gjenvinning 
Profilhåndbok
Profilering

INFORMASJONSSKILT - GENERELLE RETNINGSLINJER

Åpningstider
mandag – fredag
kl. 07 – 15:30
Alle henvendelser til 
kundemottak 09700

Kjøp og salg 
av metaller

Åpningstider 
mandag – fredag 
kl. 07 – 15:30

Velkommen

Kontor
Lager
Produksjon

www.norskgjenvinning.no

Kontorer 
Lager
Produksjon

Velkommen
www.norskgjenvinning.no

Alle henvendelser til 
kundemottak tlf 09700

Åpningstider
mandag – fredag
kl. 07 – 15

www.norskgjenvinning.no

Alle henvendelser til 
kundemottak tlf 09700

Kjøp og 
salg av 
metaller
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Eksempler på henvisningsskilter.

SKILTING - HENVISNINGSSKILT

Metallavdeling

Bilopphuggeri

Bilopphuggeri
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Eksempel på arenareklame.

SKILTING - ARENAREKLAME
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Eksempler på byggeplassbanner.

SKILTING - BYGGEPLASSBANNER

Norsk Gjenvinning Entreprenør utfører:

• Miljørådgivning
• Miljø- og skadesanering
• Alt innen rivning
• Betongsaging/boring

www.norskgjenvinning.no        telefon 09730

www.norskgjenvinning.no

Miljøsanering og 
rivning utføres av: 



72

Om du har spørsmål angående profilen, ta kontakt med konsernet Norsk Gjenvinning. Norsk Gjenvinning
Profilhåndbok
Kontakt

KONTAKT

MARKEDSDIREKTØR
Morten Frøid
morten.froid@norskgjenvinning.no

mailto:morten.froid@norskgjenvinning.no
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