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30 lat rozwoju – od wizji do wiodącego 
producenta 

Rozwój firmy Hewalex zapoczątkowany został 30 lat 
temu na długo przed intensywnym rozwoju polskiego 
rynku Odnawialnych Źródeł Energii. U podstaw rozwoju 
leżała wizja spodziewanej w przyszłości konieczności 
ograniczania zużycia tradycyjnych nośników energii dla 
uzyskania oszczędności w kosztach eksploatacyjnych 
budynków, a także dla poszanowania środowiska 
naturalnego. Od samego początku priorytetem było 
zapewnienie wysokiej jakości i sprawności produkowanych 
kolektorów słonecznych, które w pierwszych latach 
istnienia firmy, niemal w całości trafiały na wymagające 
rynki Europy Zachodniej. Wykwalifikowana 200-osobowa 
kadra i uzyskane na bazie wielu lat doświadczenie pozwala 
wspierać realizację także niestandardowych projektów 
inwestycyjnych, a także uczestniczyć w międzynarodowych 
projektach badawczo-rozwojowych.

Kilka faktów o firmie Hewalex: 

• 30-letnie doświadczenie w produkcji
• Najdłużej działający nieprzerwanie krajowy producent  

kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych
• Pozycja czołowego producenta na rynku krajowym  

w segmencie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
• Obecność na 40 rynkach zagranicznych potwierdzająca  

wysokie standardy techniczne produktów
• Własne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne, 

także dla realizacji nietypowych projektów
• Udział w projekcie GREENEVO wspierającym rozwój polskich  

innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
• Współpraca międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
• Współpraca z uznanymi na rynku firmami wykonawczymi, projektowymi i handlowymi
• Dbałość o zabezpieczenie praw Klienta – nawet 11-letnia pełna ochrona gwarancyjna
• System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001
• Audyty według wymagań krajowych, np. na rynek francuski, północnoamerykański

Kim jesteśmy?
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Logo (wersja podstawowa) zbudowane jest z sygnetu 
i nazwy firmy i ma orientację poziomą, co oznacza, że 
typografia zawsze znajduje się po prawej stronie sygnetu.

Logo posiada dwa kolory, które są opisane na kolejnych 
stronach.

Logo podstawowe
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Logo w wersji monochromatycznej umieszczamy wyłącznie 
na materiałach drukowanych w czerni i bieli. Spowoduje to 
dokładne odwzorowanie kolorów i wyeliminowanie w druku 
przekłamań kolorystycznych z wersji podstawowej.

Logo 
monochromatyczne
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Sygnet symbolizuje równowagę pomiędzy zimnem  
i ciepłem, która zapewnia komfort. 
 
Sygnet wypełniony jest kolorem żółtym. Nie należy 
modyfikować żadnego z elementów sygnetu, zmieniać jego 
koloru, oraz ułożenia - może to wpłynąćna integralność  
i postrzeganie marki.

Sygnet
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Logo marki ma ściśle określoną strukturę.

Nie należy zmieniać żadnego z jego elementów ani 
odległości między nimi, ponieważ może to wpłynąć na 
integralność i postrzeganie marki.

Odległość "x" na której opiera się konstrukcja całego logo 
wyznaczona jest przez szerokość litery "l" z nazwy marki.

Konstrukcja
xxx
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Pole ochronne logo jest jego integralną częścią i wpływa 
na czytelność znaku. Nie należy go traktować jako 
dodatkowej przestrzeni, ale jako stały element całego logo.

Dla wszystkich wersji logo jak i dla samego sygnetu 
tworzona jest własna przestrzeń, która wynika 
bezpośrednio z konstrukcji całego logo i jest to wielkość 
litery „e” logo, licząc od każdej krawędzi samego znaku.

Pole ochronne
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Na logo składają się dwa kolory: żółty i czarny
Niedozwolone jest zmienianie któregokolwiek z kolorów, 
ponieważ może to zagrozić integralności i spójności marki.

Kolorystyka

HEX: #e3a14e
RGB: 227, 161, 78  
CMYK: 10, 40, 80, 0 
RAL: 1017
Pantone: 2007
ORACAL: 034

HEX: #1D1D1B
RGB: 29, 29, 29  
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RAL: 9017
Pantone: Black
ORACAL: 019

Żółty Hewalex Czarny Hewalex
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W przypadku projektów monochromatycznych lub 
achromatycznych, dozwolone jest używanie logo Hewalex 
w całości w kolorze białym (dla ciemnych teł). Dla jasnych 
teł przewidziana jest wersja podstawowa logo.

Nie ma wersji logo w skali szarości, dlatego za każdym 
razem, gdy projekt jest w tej przestrzeni kolorystycznej, 
powinno się używać wersji monochromatycznej lub pełnej 
bieli (w zależności od tła).

Wersje kolorystyczne
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Minimalny rozmiar logo to taki, który pozwala
na pełną rozpoznawalność marki. Minimalny rozmiar 
dotyczy zarówno logo podstawowego jak i wersji  
z dopiskiem.

Minimalny rozmiar logo do wykorzystania cyfrowego
wynosi 60 px dla podstawowego logo (liczonego od jego 
szerokości).

Minimalny rozmiar do wykorzystania nadruku logo
wynosi 25 mm dla podstawowego logo (liczonego od jego 
szerokości).

Należy pamiętać o wolnej przestrzeni wokół logo
(co nie jest zawarte w podanych obok rozmiarach).

W niektórych przypadkach (np. umieszczenie logo na 
niejednolitym tle) minimalna wielkość logo może wzrosnąć.

Print

25 mm60 px

Digital

Minimalny rozmiar
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Nigdy nie wolno:

– zmieniać proporcji całego logo lub jego elementów,

– zmieniać kolejności lub położenia poszczególnych 
elementów w logo,

– zmieniać kolorystyki logo, poza wskazanymi w niniejszym 
dokumencie,

– zmieniać własnej przestrzeni lub wpola ochronnego logo

– zmieniać typografii w logo.

Niedozwolone użycie
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Logo w wersji podstawowej

Projekt i wykonanie

Logo w wersji monochromatycznej

AI                       EPS                     PDF                    PNG

AI                       EPS                     PDF                    PNG

Pliki do pobrania






Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.ai


Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.eps






Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.pdf


Załącznik pliku
hewalex_logo_kolor.png






Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.ai


Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.eps






Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.pdf


Załącznik pliku
hewalex_logo_monochromatyczne.png
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Księga znaku

HEWALEX  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa 
 
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. +48(32) 214 17 10
infolinia: 0801 000 810
e-mail: hewalex@hewalex.pl


