
 

 

 

 

 

  



CMYK for firefarge-trykk  

RGB for word og skjerm 

NB! Fargene i de forskjellige 

fargekodene kan se forskjellig ut 

fra skjerm til skjerm. Derfor er det 

viktig at man bruker fargekodene 

og ikke plukker fargen fra PDFen.  

 

RØD er hovedfargen til NUK. 

GRÅ eller HVIT brukes kan brukes 

til logo og design når ikke rød er 

ønskelig. 

Støttefargene våre er GUL, 

GRØNN, BLÅ og LILLA. Disse 

brukes til plakater og foldere og til 

spesiell markering av tekst. NUK 

Logoen skal ikke være i disse 

fargene, men kan være hvit på 

farget bakgrunn. 

 

RØD       GRÅ      

CMYK: 0 / 100 / 100 / 0     CMYK: 0 / 0 / 0 / 80    

RGB: 255 / 0 / 0     RGB: 79 / 81 / 81    

 

 

GUL/ORANGE       GRØNN    

CMYK: 0 / 17 / 65 / 0     CMYK: 22 / 0 / 23 / 0    

RGB: 255 / 212 / 89     RGB: 204 / 255 / 204  

RGB: 255 / 197 /139     RGB: 163 / 255 / 163  

 

 

BLÅ        LILLA 

CMYK: 40 / 8 / 0 / 0     CMYK: 16 / 15 / 0 / 0    

RGB: 207 / 231 / 245     RGB: 225 / 204 / 255 

RGB: 83 / 222 / 255     RGB: 203 / 167 / 255 

     

          

     



Fontene NUK bruker kan du laste 

ned fra internett eller få tilsendt 

på mail av NUK-kontoret.   

 

 

 

 

WINDOWS  

Åpne «Kontrollpanel» og gå inn på 

«Utseende og personalisering». 

Åpne mappen «Skrifter». Klikk og 

dra de nedlastede fontene inn i 

denne mappen. Da er fonten 

installert og tilgjengelig fra alle 

skriveprogram  

 

 

MAC/LINUX 

Dobbelklikk på font-filen slik at du 

får opp et bilde som viser fonten. 

Trykk «Installer». Da er fonten 

installert og tilgjengelig fra alle 

skriveprogram. 

 

 

 

Open Sans   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ   Brukes i mellomtitler 

   0123456789 !?@&%#     (Normalt str. 12) 

 

Open Sans   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ   Brukes i vanlig tekst 

   0123456789 !?@&%#     (Normalt str. 11) 

 

 

Terminal Dosis   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW X YZÆØÅ   Brukes i titler i NUKs arkiv  

   0123456789 !?@&%#       


