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TRB stationsguidElines

 Syftet med dessa guidelines är främst att:

•  Öka igenkänningsgraden på tankstationerna för TRB:s  
kunder

•  Säkerställa att rätt information om produkttyp framgår  
på station

•  Säkerställa att en viss minimiinformation finns med på  
tankkortet bl.a. så att kund vet om att det är ett TRB-kort.

•  Skapa förutsättningarna för delägarföretagen att mark-
nadsföra sitt företag

 När kunden är på plats på en TRB-station skall följande vara  
tydligt för kunden:

•  Att det är en TRB-station

•  Vilka produkter man kan tanka.
 
 En viktig sak är att TRB-logo alltid ser likadan ut och att den  

sitter på någorlunda samma ställe på stationerna.
 
 Vi har valt att ange två olika alternativ- optimal och minsta 

märkning. Det innebär att TRB helst ser att delägarföretagen  
använder sig av optimal märkning men minsta märkningen är 
den absolut lägsta kravnivån.

 
 Samtliga nya drivmedelanläggningar ska profileras enligt  

denna manual. Avsikten är dessa guidelines på sikt ska  
anammas även på befintliga anläggningar.

Mallar för dekaler m m,  
samt information om dessa 

finns på TRB:s intranet:  
http://trb.se/login
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gul
PMS 123 C
fyrfärg:
c  0 %
M   25 %
Y   86 %
K  0 %
RAl 1003
NCS-S 0580-Y20

grön
PMS 5565 C
fyrfärg:
c  55 %
M   25 %
Y    40 %
K   5 %
RAl XXXX
NCS-S XXXX-Y

ljusblå
PMS 658 C
fyrfärg:
c  34 %
M   16 %
Y   1%
K  0%
Ral 7047
NCS-S 2040-RBO

färgskala
Huvudfärgen petrolblå från logon används som bas till skyltar. 
Komplementfärgerna svart, ljusgrå, ljusblå och gul används  
för att visa på de olika typerna av bränslen. Svart-diesel,  
ljusgrå-HVO100, ljusblå-Adblue, gul-RME100, mörkgul-Biogas, 
blå-Ed95, grön-DieselMixPlus.

petrolblå
PMS 5415 C
fyrfärg:
c  66 %
M  40 %
Y  28 %
K   11%
RAL 5014
NCS-S 5020-R90

mörkgrå
PMS Cool Grey 10 C
svart:
70 %
RAL 7012
NCS-S 8000-N

PMS black C
svart:
 100%
RAL 9005
NCS-S 9000-N

svart MÖRKgul
PMS 7753 C
fyrfärg:
c  22 %
M   30 %
Y    95 %
K   9 %
RAl 1012
NCS-S 2060-Y

blå
PMS XXXX C
fyrfärg:
c  85 %
M   40 %
Y    0 %
K   40 %
RAl XXXX
NCS-S XXXX-Y

PMS Cool Grey 5 C
svart:
35%
RAL 7038
NCS-S 3000-n

ljusgrå

DIESEL hvo100

adblue

rme100biogas

ed95

diEselmix
plus



5

teckensnitt
Huvudsakligen används teckensnittet Bebas Neue till rubriker.  
Rubrikerna sätts enbart i versaler och med fördel en liten spärrning  
(ca 10) för att få det något luftigare. Book-vikten lämpar sig bäst.

Bitter är vårt brödtext-teckensnitt och passar bra där man  
behöver använda både versaler och gemener. Regular används  
huvudsakligen, och Bold eller Italic-vikterna för att trycka lite  
extra på något i texten.

Använd Optisk kerning både i rubrik och brödtext.

bebas neue

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

BITTER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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stående med produkttyper
Huvudskylten ligger ovanför skylten med bränsletyp.  
Plattan med produkttyp har tidigare angiven bakgrunds-
färg med vit text ovanpå. Höjden motsvarar hälften av 
logoskylten. Storlek kan varieras men har alltid samma 
proportioner.

adblue

1/2 av höjden på logon

Logoskylt – varianter
Huvudskylten är alltid kvadratisk med petrolblå botten 
och logon centrerad. Storleken kan varieras men  
proportionerna ska vara de samma.

Mallar för dekaler m m, samt information om dessa finns på TRB:s intranet http://trb.se/login.

DIESEL rme100
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DIESELadblue

trottoarpratare 
Kan sättas upp på stationen för att 
visa på bredden i TRB:s sortiment.

rme100
1/2 av höjden på logon

DIESEL

liggande med produkttyper 
Huvudskylten ligger till vänster om skylten med produkt-
typ. Plattan med produkttyp har tidigare angiven bak-
grunds färg med vit text ovanpå. Bredden motsvarar  
dubbla bredden av logoskylten och höjden är samma  
som logoskylten. Storlek kan varieras men har alltid  
samma proportioner.

När flera bränslen ska nämnas på mindre skyltar kan 
bredd och höjd på bränsledelen minskas till hälften.

ADBLUE

hvo100
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ditt egna 
rikstäckande

stationsnät

tanka hos dig själv
Du vet väl om att du äger ett eget stationsnät?

www.alwex.se

Du kan tanka på närmare 100 
TRB-stationer runt om i vårt 
avlånga land. Det fina med det 
är att vinsten går tillbaka till 
delägarföretagen. Pengar som 
gör nytta för ditt företag. 

Varför gynna de stora oljebo-
lagen när du har ett litet eget?

Närmaste tankstation hittar du 
på www.trb.se

PS. Kontakta ditt lokala 
 TRB-delägarföretag för mer 
information och kortansökan.

DIESEL

optimal märkning -
stående tank
TRB-skylten placeras centrerat högt upp där den syns väl. 
Delägarlogo ligger under, även denna centrerad.

På pumpen placeras den liggande logoskylten på tak (till  
vänster) så väl som på bränslepump (centrerat). Delägar  logo 
till höger resp. under. Om flera bränslen finns i samma  
pump anges resp. bränsletyp ovanför pumphandtag samt 
högst upp på sidorna.
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rme 100

minsta märkning -
stående tank
TRB-skylten placeras centrerat under delägarlogon som 
ligger överst. Storleken på skylten ska vara minst 1/3 av 
storleken på delägarlogon.

På pumpen placeras den liggande logon på tak så väl som 
på bränslepump. Storleken ska motsvara minst 1/3 av 
ytan. Delägarlogo till höger resp. ovanför. 

1/3 av höjden 
på pumpen

rme100

rme100

rme100

rme100
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DIESEL

DIESEL

optimal märkning -
liggande tank
TRB-skylten placeras till vänster på tanken där den syns 
väl. Delägarlogo ligger till höger- centrerat i höjd.

På skylten ovanför placeras den liggande logoskylten i över-
kant och här används med fördel varianten med mindre 
bränsledel. Detta för att göra logotyperna så stora som  
möjligt. Delägarlogo under till höger- 1/2 storleken av 
bränsledelen. 

Logon 1/2 av höjden på 
bränsletypen
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1/3 av höjden på skyltenminsta märkning -
liggande tank
TRB-skylten placeras till vänster där den syns väl.  
Delägarlogo ligger till höger- centrerat i höjd.

På skylten ovanför placeras den liggande logoskylten i  
underkant centrerad. Storleken ska vara minst 1/3 av  
ytan. Delägarlogo överst- centrerad. 

hvo100

hvo100
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adblue

optimal märkning -
liggande tank adblue
Den liggande TRB-skylten placeras centrerat i överkant.  
delägarlogo ligger under till höger i nederkant och är 1/2 
storleken av bränsledelen. 
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adblue
adblue

minsta märkning -
liggande tank adblue
Delägarlogo centrerad, stående TRB-skylt centrerad på 
pumpen. Alternativt liggande TRB-skylt under delägarlogo.
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FÄRG PUMPHANDTAG
Olika färgmärkningar på pumphantaget anger vilket  
drivmedel som finns i pumpen. Följande grundfärger gäller:

Diesel: Svart (TRB-krav)
RME100: Gul (TRB-krav)
HVO100: Ljusgrå (TRB-rekommendation)
AdBlue: Valfritt. Blå om möjligt att beställa/påverka.

Exakt färgkod på pumphandtag väljs utifrån ”standard” 
i branschen vilket sker i dialog med leverantör av aktuell 
utrustning.

obs-märkning av specialprodukter

För ”specialprodukter” som riskerar att sammanblandas med 
vanlig diesel (f.n. HVO100 & RME100) rekommenderar TRB 
att ett mindre klistermärke används. Syftet är att informera 
tankande kund om specialprodukt, samt undvika problem vid 
ev. garantidiskussioner. 

Klistermärket (se nedan) fästes i nära anslutning till pump-
handtag alt. display. Vid två olika produkter per pump ska det 
placeras på ett sådant sätt att det är tydligt vilken av de bägge 
produkterna.

Obs! Detta drivmedel avviker från EN590 – 
produktstandarden för standarddiesel. 

Kontrollera alltid med aktuell fordons-/ 
maskinleverantör vid avvikelse från EN590.
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Delägar-tankkort

Baksida kort.  
Gemensamt för alla typer av tankkort.

Upphittat kort lämnas till:

Användarvillkor finns på www.återförsäljare.se

Närmaste återförsäljare
Adress återförsäljare
Telefonnummer

www.alltank.se

KONTOKORT
12345 67890
Kalle Nilsson

Kortet måste uppvisas vid varje köptillfälle. Innehavaren är betalnings-
ansvarig för alla uttag, förvara därför kortet på ett betryggande sätt. 
Kortet får inte överlåtas. Anmäl fölorat kort omedelbart till oss.
Stationsförteckning finns på www.trb.se. 

tankkort 
Standardutseende för TRB tankkort framgår av bilderna 
nedtill. Standardutseende avser att styra val av bild och 
placering av text samt logotyper. Exakt färgnyans bestäms 
av resp. delägarföretag. Här nedanför visas ett par exempel 
på färgnyanser.

Om tankkorten profileras i huvudsak under 
delägarens namn, så ska TRB-information 
täcka 1/3 av kortet utformat på nedan sätt.

TRB är ett
nationellt

stationsnät

Sök närmaste 
station på 

www.trb.se

KONTOKORT
123345 67890
KALLE NILSSON

www.narkefrakt.se

fordonsKorT
123345 67890

KALLE NILSSON

fordonsKorT
123345 67890

KALLE NILSSON

fordonsKorT
123345 67890

KALLE NILSSON
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kampanjmärkning
Vid behov av märkning/skyltning vid kampanjer 
finns ett antal kampanjmärken framtagna.  
Kampanjmärkningen är frivillig och inte ett krav 
från TRB. 

F.n. finns kampanjmärken i ett antal olika färg-
kombinationer (se ex. till höger). Dessa bör ha 
ordinarie produktfärg tillsammans med vit, 
alternativt helt i svart och vit.

Mallar/bildfiler för  
kampanjmärkning m.m., 

samt information om dessa 
finns på TRB:s intranet: 

http://trb.se/login.
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FlaggA
Standardflaggan1 är kvadratisk och består av logotypen.  
Alternativ flagga2 är den kvadratiska med pay offen 
”Framtidens drivmedel”. Det finns också en Beachflagga3 
med tanksymbolen, webbadressen och pay offen  
”Framtidens drivmedel”.

beachFlaggOR
Beachflaggorna är lite rundade och består av  
logotypen samt kampanjerna på föregående sida.
Det finns även en enkel blå logoflagga.
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transportörs- 
nätverket

med kunskap 
som drivkraft

TRB Sverige AB

BORÅS:
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

VÄXJÖ:
Framtidsvägen 12A
351 96 Växjö

T: 033 – 10 24 20
info@trb.se
www.trb.se

Mallar för dekaler m m,  
samt information om dessa 

finns på TRB:s intranet:  
http://trb.se/login


