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VAREFAKTA Designguide

Denne designguide indeholder retningslinjer for, hvordan
varemærket Varefakta skal anvendes, herunder valg
af farve, størrelse samt frizone til andre informationer.
Varefaktas mærker i trykkvalitet kan downloades via
vores hjemmeside www.varefakta.dk.
Designguiden er revideret september 2020.
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INTRODUKTION
Fonden Varefakta blev stiftet den 16. september 2020.
Inden da var Varefakta en selvejende institution,
som blev stiftet i 1957 ved et samarbejde mellem
organisationer og institutioner inden for handel,
håndværk, industri og forbrugere. Varefakta har
således mere end 60 års erfaringer i udarbejdelse af
varedeklarationer.
Varefaktas mission er at give nødvendige,
tilstrækkelige og kontrollerede oplysninger, der er
lette at sammenligne, så forbrugerne er i stand til
selv at vælge den vare, der svarer til krav, behov og
økonomiske muligheder.
Det er Varefaktas formål at virke for frivillig
anvendelse af oplysende mærkning af varer til
forbrugerne. Mærkningen skal bestå i varedeklaration
af indhold og/eller egenskaber eller lignende.
Varefaktas vare- og fællesmærker kendetegner
således frivillige, oplysende og kontrollerede
varedeklarationer, der er godkendt af Varefakta.
Varefakta, er et registreret vare- og fællesmærke
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ved dansk fællesmærkeregistrering FR 1973 00016, EU
varemærke registrering nr. 009124934 og
nr. 002709038 samt Norsk fællesmærke
registrering nr. 292735.
Tilladelse til at benytte Varefaktas vare- og
fællesmærker gives i henhold til indgået
samarbejdsaftale, Varefakta-forskrifterne for de
forskellige varetyper og overholdelse af Betingelser
for brug af VAREFAKTA på varer. Disse informationer er
tilgængelige på Varefaktas hjemmeside. Anvendes
Varefakta-mærket, uden at reglerne overholdes,
overtrædes gældende varemærkelovgivning og
Varefakta er i så fald berettiget til at tilbagetage
retten til at anvende mærkerne.
Varefakta stiller ofte krav, der rækker ud over
lovgivningen. Disse krav er specificeret i vores
forskrifter, der findes på vores hjemmeside
www.varefakta.dk. Varer med Varefakta-mærket,
er således varer, der er deklareret efter de ofte
strengere Varefakta-krav og ”kontrolleret af
Varefakta”.
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LOGO

Varefakta-mærket er et varemærke, og derfor
skal det være 100 % ens, uanset på hvilken vare,
mærket optræder. De enkelte designelementer i
“Varefaktamærket” må ikke benyttes hver for sig eller
kombineres på anden måde, end det er vist i denne
designguide. Mærkets proportioner og definitioner skal
gengives som vist i eksemplerne uanset størrelse.
Varefaktas mærke skal om muligt altid angives på
varens forside.
Mærket kan bruges i to udgaver:
Varefakta-logoet med taglinen: ‘Tryghed når du
handler’ anvendes på alt internt og eksternt materiale.
Varefakta-mærket med underteksten: ‘Varefakta
Kontrolleret’ skal anvendes på Varefakta-deklarationer
i abonnementsordning. Af deklarationen skal varens
unikke (oftest) 5-cifrede VK-nummer tillige fremgå.
VK-nummeret er varens licensnummer.
Varefakta-mærket skal altid anvendes i sort eller hvidt.
Se retningslinjer for anvendelse og frizone på
fortløbende sider.
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EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF LOGO

LOGO

Brug af Varefakta-mærket på en vare forudsætter, at

varen er tilmeldt abonnementsordning jfr. introduktionen.
For at skabe opmærksomhed omkring mærkningen bør

Varefakta-mærket placeres på forsiden af produkter og

emballager. Varefakta-mærket placeres, så det er nemt
for forbrugeren at få øje på.

Varefakta-mærket bør så vidt muligt placeres på en
ensfarvet baggrund.

Hvis mærket placeres på et foto eller en baggrund med

Kig altid efter

Logoet må aldrig anvendes i andre farver end i

– varen er kontrolleret,

Varefakta-mærket

mange elementer, skal mærket stadig være læsbart.

Sikkerhed
for dit barns
skyld

så du trygt kan træffe

sort og hvid.

et sikkert valg

Teksten ‘Varefakta Kontrolleret’ og ‘Tryghed når du handler’
skal fremstå tydeligt og læsbart. Hvis mærket derfor
placeres på en mørk eller sort baggrund, anvendes
mærket i negativ version.
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FØDEVARER

NONFOOD
DAGLIGVARER

BØRNEPRODUKTER

CYKELLÅSE

DYREFODER
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20 %

FRIZONE OM MÆRKET

Der er defineret en frizone omkring
Varefakta-mærket. Der må ikke
placeres anden information eller andre
mærker indenfor denne zone.
Bredden af denne frizone fremgår
af illustrationerne.
20 %

20 %

20 %

50 %
100 %
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15 %
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størrelser

en størrelse på 1 cm eksklusiv frizone eller større.
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STØRRELSER

Varefaktas mærke ‘Varefakta Kontrolleret’ skal
som minimum være 6 mm i bredden eksklusiv
frizone. Det vil sige, at mærket med frizone
minimum skal være 7,4 mm x 9,4 mm.
Det er vigtigt, at teksten ”Varefakta Kontrolleret”
er læsbar, og derfor anbefales det, at mærket
bruges i en størrelse på 1 cm eksklusiv frizone
eller større.
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PRIMÆRE FARVER

#9a938d
R:154 G:147 B:141
C:39 M:34 Y:37 K:14

#294954
R:41 G:73 B:84
C:84 M:53 Y:47 K:43

#a1b2bc
R:161 G:178 B:188
C:41 M:22 Y:22 K:3

#a2aa93
R:162 G:170 B:147
C:40 M:24 Y:43 K:6

Farvetoner

Farvetoner

Farvetoner

Farvetoner

KOMPLEMENTÆRFARVER
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#67352c
R:103 G:53 B:44
C:37 M:74 Y:69 K:54

#ad643a
R:173 G:100 B:58
C:25 M:63 Y:79 K:17

Farvetoner

Farvetoner
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Typografi

Overskriten skal
bruges til at starte
et afsnit eller en
tekst og indikere
indholdet af
samme.
(Typografi: Anton)

UNDEROVERSKRIFT LÆGGER
SIG TIL OVERSKIFTEN OG
BRUGES TIL AT UNDERSTØTTE
DEN. DEN BRUGES OGSÅ
SOM INDLEDNING TIL MINDRE
AFSNIT.
(Typografi: Poppins medium, spacering 150)

Eksempel på brug af Typografi

Barnevogn
SIKKERHED FOR DIT BARNS SKYLD
FØR DU KØBER

Hvis dit barn skal sove i vognen, så vælg en vogn med tilpas
lang kasse. Tjek, at barnevognen kan være i bagagerummet,
hvis du skal have den med i bilen. En barnevogn med store
hjul er lettest at køre med i grus og over kantsten og nemmere at få med op i bus og tog. Små hjul fylder mindre i
bagagerummet i en bil og er nemmere at manøvrere rundt
med, når du går i supermarked eller på gågaden.

Brødteksten er tekstens indhold
og den der udgør størstedelen
af det skriftlige.
(Typografi: Poppins light)
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BILLEDSTIL

Varefaktas billedstil har et æstetisk udtryk, hvor
der gøres brug af detaljeorienterede billeder af
produkterne samt mennesker, testsituationer m.m.
Billedvalg og farvenuancer skal tilmed skabe en god
sammenhæng med farvepaletten.
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STREG

Stregen er rund og blød i sin form. Den er skabt med
variation, så den veksler mellem at være kraftig til spinkel i
sit udtryk. Stregen kan benyttes på alsidigt materiale, både
internt og eksternt.
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Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup
Varefakta@varefakta.dk
(+45) 46 30 45 00

www.varefakta.dk
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