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Ny visuel identitet

3F har fået ny visuel identitet og payoff. Hermed tager vi afsked med 3F-logoet,  
som vi kender og har kendt det siden fusionen i 2005. Et logo, der har sat 3F på 
landkortet som Danmark Stærkeste Fagforening, men som desværre også i takt 
med de mange faglige kampe og den digitale medieudvikling har tabt lidt af pusten. 

Vi byder derfor nu et opdateret logo velkommen. Med det nye logo står 3F som 
den centrale afsender, uanset om mødet med 3F er i en afdeling, en af grupperne, 
forbundet, a-kassen, 3F Ungdom, et sekretariat eller en landsbrancheklub. Dette 
vil sikre en hurtig og enkel afkodning af, at det er 3F, der er afsender, og dermed 
 sikre et fortsat højt kendskab. Det nye logo har også fået en opstramning og står nu 
skarpere, mere moderne og med klarere farver. Det nye logo indrammer med styrke 
det beskyttede hjerte, der symboliserer fællesskabet i 3F. Hjertet ER stadig det helt 
centrale i 3F. Det har banket i 3F hver dag siden fusionen, og det vil det også gøre  
i morgen. Nu retter vi blot ryggen og står lidt mere rank og stolt. Vi viderefører alt 
det, vi har arbejdet for siden 2005 – vi gør hver enkelt 3F’er stærkere.

God fornøjelse



Ansvarlighed
Nærhed
Fællesskab
Balance
Styrke
Samhørighed
Fremadskuende



Gør dig stærkere

Da 3F blev stiftet i 2005, blev vi Danmarks Stærkeste Fagforening. Og det er vi 
 stadig. Det vigtigste er dog, at vi gør vores medlemmer stærkere. Det stiller vi nu 
med vores nye slogan endnu skarpere på. 

For alt hvad vi gør i 3F, gør vi for, at vores medlemmer skal stå så stærkt som 
muligt i både deres arbejdsliv og livet efter fyraften. Det gælder både, når vi ved 
 overenskomstforhandlingerne stiller krav til alt fra fair løn, arbejdstid og efter-
uddannelse til barsel, ferie og pension, eller når vi hvert år henter mere end 1 mia. 
kr. hjem i erstatninger til medlemmerne. Når vi bekæmper social dumping, og når 
vi kæmper for et ordentligt arbejdsmiljø og værdig tilbagetrækning til dem, der er 
blevet nedslidte. Og ikke mindst når vores afdelinger og tusindvis af arbejdsmiljø- 
og tillidsrepræsentanter hver dag arbejder for at gøre 3F’erne stærkere rundt om på 
arbejdspladserne. Kort sagt: ’3F – gør dig stærkere’. Det siger vi nu højt og tydeligt.

Med logoet har vi taget første skridt i retningen af en mere moderne og enklere 
 visuel identitet og kommunikativ retning. Den vil i løbet af 2019 blive udfoldet på 
tværs af hele 3F. Bl.a. med ny hjemmeside, facader i afdelingerne og ikke mindst 
3F Superligaen. Senere i år vil den fulde designmanual foreligge.

Tag godt imod 3F’s nye logo og payoff. 



Et nyt kapitel

Det er ikke kun os der har været ude på en rejse, 
også logoet har ændret sig igennem de sidste år. 
Nu er tiden kommet til et nyt logo, og derved et  
nyt kapitel i vores historie.

Vores logo



Hjertet i 3F
Vores nye logo rummer de samme 
 elementer som tidligere, hvor hjertet har 
fået en promenent placering lige i midten. 
Logoet står klart og tydeligt, og har stor 
gennemslagskraft på tværs af medier og 
platforme.

Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) fusionerer i 2005, 
siden er flere fagforeninger kommet til; inklusiv Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse (TIB)

3F får hjerte logoet Vores nye logo



Vores nye logo
Vores nye logo er simpelt og let 
afkodeligt. Logoet består af runde 
former kombineret med mere hårde 
kvaliteter, for at vise stabilitet og 
balance. 

Farvet logo på hvid baggrund

Hvidt logo på 3F rød baggrundHvidt logo på 3F blå baggrund

Hvidt logo på sort baggrund



Vores nye logo
Logoet findes i 3 varianter.

01. Clean
02. Primary
03. Secondary

Brug den variant der passer  
dit layout bedst.

Clean

Primary: (Fagforening – payoff) Primary: (Afdeling)

Secondary: (Fagforening – payoff) Secondary: (Afdeling)



Logo arkitektur
For at favne alle  afdelinger har vi 
udviklet et system der  kombinerer 
vores logo med tekst der beskriver 
den enkelte afdeling eller fagområde. 

Overordnet logo

Fagforening Fagforening + payoff

A-kasse

Faggrupper

Afdelinger

  Alle logoer kan downloades på www.3f.dk/designguide

Download logoer på 
3f.dk/designguide



Vores logo
Minimum-afstand og 
 mindstestørrelser

To hjerter til alle sider
Afstanden på alle sider af logoet 
skal altid være lig med mindst to 
hjerter. Se illustrationen. Hvor det er 
muligt, bør afstanden øges.

Minimumsstørrelse
Det er vigtigt, at alle elementer af 
identiteten kan læses og ses tyde-
ligt i alle sammenhænge. Derfor må 
logoet ikke gengives mindre end 
angivet herunder. Der er ingen øvre 
regler for størrelsen, blot afstands-
angivelserne overholdes. 

For trykte materialer er logoets 
minimumshøjde 10 mm og  
30 pixels til digital brug. 

Logoet må aldrig fremstå mindre 
for at undgå at kompromittere dets 
læsbarhed. Minimumsstørrelser 

– Digitale medier
Logoets minimumshøjde på  
digitale medier er 30 pixel.

30 px

Minimumsstørrelser 
– Trykte materialer
Logoets minimumshøjde på  
trykte materialer er 10 mm.

10 mm



Vores logo
Forkert brug af logo

Faldgruber
Brug altid kun godkendte logoer, 
som du har downloadet via  
www.3f.dk/designguide

Illustrator-formatet (ai) bruges 
til tryk og PNG-formatet  bruges 
til web eller f.eks. Microsoft 
 Office-skabeloner.

Forkert logofarve Anvend ikke skygge på logoetForkert proportion

Roter ikke logoet Skrifttypen i logoet må ikke ændres Hjertet i 3F må ikke ændres  
eller farvelægges

Tilføj ikke illustrationer til logoet Lav ikke kontur på logoet Logoet må ikke bruges i sort



AaBb012
Vores nye typografi

Vores nye typografi er moderne og simpel, 
men dog med bløde, organiske kvaliteter der 
giver den et mere menneskeligt udseende.

Vores typografi



Vores nye typografi

Vores nye typografi er moderne 
og simpel, men dog med bløde, 
 organiske kvaliteter der giver den  
et mere menneskeligt udseende. 

Det anbefales til brødtekst at 
 bruge Lota Grotesque Regular og 
til  overskrifter Lota Grotesque Bold. 
De andre skriftsnit kan bruges som 
designmæssige fontvariationer.

Lota Grotesque understøtter 219 
sprog og indeholder alternative 
tegn, diskretionære ligaturer, små 
versaler og en række figurer og 
fraktioner.

Arial
Fonten Arial bruges i Microsoft 
Office-programmer.

Lota Grotesque Thin
Lota Grotesque Extra light
Lota Grotesque Light
Lota Grotesque Regular
Lota Grotesque Semi Bold
Lota Grotesque Bold
Lota Grotesque Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
1234567890!«§$%&/()=?@



3F er Danmarks 
 stærkeste 
fællesskab og   
 mest nærværende 
fagforening

Lota Grotesque Bold

Lota Grotesque Bold

Lota Grotesque Black

Lota Grotesque Regular

Lota Grotesque Thin Lota Grotesque SemiBold

Lota Grotesque Light



Et frisk pust

Vores farver er blevet givet et nyt frisk pust, 
for at bringe liv og energi ind i 3F. 

Vores røde farve rummer så meget historie og 
så mange værdier. Derfor er den blevet mere 
prominent, så den står klart og tydeligt frem.

Vores farver



Det handler om balance
Ligesom alt andet handler farver også om balance. Vi bruger 
hvid til at skabe plads, rum og ro omkring vores design.

For at give farvepaletten endnu større dybde bruger vi gråtoner.

3F Rød

3F Blå

3F Mørk grå

3F Grå

3F Lys grå

485C
2035U

Pantone Coated 
Pantone Uncoated

7694C
295U

Pantone Coated 
Pantone Uncoated

2334C
2336U

Pantone Coated 
Pantone Uncoated

2332C
2332U

Pantone Coated 
Pantone Uncoated

2330C
420U

Pantone Coated 
Pantone Uncoated

236 / 028 / 036
#EC1C24

RGB 
HEX

025 / 071 / 110
#19476E

RGB 
HEX

108 / 103 / 104
#6C6768

RGB 
HEX

137 / 134 / 132
#898684

RGB 
HEX

220 / 219 / 208
#DCDBD0

RGB 
HEX

000 / 095 / 095 / 000
000 / 100 / 100 / 000

CMYK Coated
CMYK Uncoated

100 / 075 / 030 / 020
100 / 070 / 010 / 030

CMYK Coated
CMYK Uncoated

030 / 025 / 020 / 070
005 / 005 / 005 / 080

CMYK Coated
CMYK Uncoated

040 / 035 / 035 / 025
005 / 005 / 005 / 050

CMYK Coated
CMYK Uncoated

005 / 005 / 010 / 015
005 / 005 / 010 / 015

CMYK Coated
CMYK Uncoated

3020
040 50 70

RAL Classic
RAL Design

5003
250 30 30

RAL Classic
RAL Design

7039
4000

RAL Classic
RAL Design

7030
6000

RAL Classic
RAL Design

7044
100 80 05

RAL Classic
RAL Design

S1085 – Y90R
100 – 368

NCS
3M Scotchcal 
Opaque

S6030 – B
100 – 003

NCS
3M Scotchcal 
Opaque

S7502 – Y
100 – 012

NCS
3M Scotchcal 
Opaque

4502 – Y
100 – 038

NCS
3M Scotchcal 
Opaque

1502 – Y
100 – 384

NCS
3M Scotchcal 
Opaque



01. Hjemmeside
02. Apple Watch
03. Mobil version
04. Ipad

01.

02.

03.

*De viste layouts er udelukkende konceptuelle illustrative eksempler. 

3F online
01. Desktop: hjemmeside
02. Mobile: sociale medier
03. Tablet: hjemmeside

De viste layouts 
er udelukkende 

konceptuelle 
illustrative 
eksempler. 



*De viste layouts er udelukkende konceptuelle illustrative eksempler. 
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Duis autem vel eum iriure dolor. Ut wisi etempor cum soluta nobis  quod mazim placerat facer posi 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh lore possim at vero 
eros et perfec accumsan et iusto odio nos dignissim qui blandit nosor praesent luptatum zzril delenit
orem vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accuet  dolore te feugait nullamos 
augue duis dolore feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option perfectos 
annos interlingua perfectos annos interlingua atque.
 
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve molestie nos 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accuet dolore te feugait  
nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifenda option congue aliquam erat volutpatt wisi 
enim ad minim veniam lorem ipsum at novum iuegia Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer lor 
adipiscing elit, sed diamas nonummy nibh lore possim assum lorem ipsum dolor sit amet consecter 
et iusto odio nos dignissim qui blandit nosor praesent luptatum zzril delenit.
  
Duis autem vel eum iriure dolor. Ut wisi etempor cum soluta nobis  quod mazimmos placerat facer a 
feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accumsan et iusto odio nos dignissim qui blandit nosoras 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugaita facilisi. Nam liber tempor cum solutan 
nobis eleifend option perfectos placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet nosotrossa, 
amet vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accuet  dolore te feugait nullamos 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifenda option congue aliquam erat volutpatt wisi enim 
ad minim veniam lorem ipsum at novum iuegia Lorem ipsum dolor sit amet.

Praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempoum soluta 
nobis eleifend option congue  aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam lorem ipsum novu
iuegia Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dim nonummy nibh lore possim 
duis dolore te feugait nulla facilisi. quod mazim placerat facer id quod mazim placerat facer possim 
assum. Lorem as ipsum dolor sit amet, consectetuer nos   possim assum. Lorem as ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonmy nibh lore euismd tincidunt utrod laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim minim ata veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortiæ prasen tssdplrat nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend options 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem as ipsum dolor 
sit amet suscipit lobortiæ prasen, consectetuer duis dolore te feugait nulla facilisi. quod mazim.
   
 
 
De bedste hilsner,
3F, Fagligt fælles forbund
  
  
 
Navn Efternavn
Titel

Kampmannsgade 4, DK–1790 København V
Dir. +45 70 300 300, navn.efternavn@3f.dk

Fagligt fælles forbund Kampmannsgade 4, DK–1790 København V
tlf. +45 70 300 300, e-mail: 3f@3f.dk, www.3f.dk
CVR-nr. 31 37 80 28

Første linje i adressen
Anden linje i adressen
Tredje linje i adressen
Fjerde linje i adressen   

Att: Navn Efternavn

Dato:  

København, 11.03.2019 

 
Dette er en overskrift
 
   
Duis autem vel eum iriure dolor. Ut wisi etempor cum soluta nobis  quod mazim placerat facer posi 
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh lore possim at vero 
eros et perfec accumsan et iusto odio nos dignissim qui blandit nosor praesent luptatum zzril delenit
orem vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accuet  dolore te feugait nullamos 
augue duis dolore feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend.
 
Duis autem vel eum iriure dolor. Ut wisi etempor cum soluta nobis  quod mazimmos placerat facer a 
feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accumsan et iusto odio nos dignissim qui blandit nosoras 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugaita facilisi. Nam liber tempor cum solutan 
nobis eleifend option perfectos placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet nosotrossa, 
amet vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et perfec accuet  dolore te feugait nullamos 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifenda option congue aliquam erat volutpatt wisi enim 
ad minim veniam lorem ipsum at novum iuegia Lorem ipsum dolor sit amet.
    
 

Yours sincerely
3F, Fagligt fælles forbund
  
  
 
Navn Efternavn
Titel

Kampmannsgade 4, DK–1790 København V
Dir. +45 70 300 300, navn.efternavn@3f.dk

01. Mulepose
02. Brevpapir
03. Mobil covers
04. Klistermærker

01.

02.

03.

04.

3F elementer
01. Mulepose
02. Brevpapir
03. Mobil covers
04. Klistermærker

De viste layouts 
er udelukkende 

konceptuelle 
illustrative 
eksempler. 



01. Badges
02. Vand
03. Kaffekop
04. Ballon
05. T-shirt

01.

02.

03.

04.

05.

*De viste layouts er udelukkende konceptuelle illustrative eksempler. 

3F elementer
01. Badges
02. Vand
03. Kaffekop
04. Ballon
05. T-shirt

De viste layouts 
er udelukkende 

konceptuelle 
illustrative 
eksempler. 



Det viste layout 
er udelukkende 

konceptuel 
illustrativt 
eksempel. 



01. Pose
02. Kasket
03. Take-away kop
04. Slik
05. Nøglekæde

01.

02.

05.

04.

03.

*De viste layouts er udelukkende konceptuelle illustrative eksempler. 

3F elementer
01. Pose
02. Kasket
03. Take-away kop
04. Bolcher
05. Nøglekøde

De viste layouts 
er udelukkende 

konceptuelle 
illustrative 
eksempler. 



3F Superliga
Vores nye logo indgår i det nye 3F Superliga logo,  
der er gældende fra sæsonstart midt i juli.

3F Superliga nærmer sig – og vi glæder os!  
Når sæsonen starter midt i sommeren hedder 
 Danmarks bedste fodboldrække 3F Superliga.  

Det betyder at du, gennem dit medlemskab af 3F, kan 
komme med på stadion og tage del i fællesskabet. 

Hold øje med din e-mail, hvor du i juli måned  
får nærmere information om billetter. 

Vi glæder os til at se dig på stadion!

3F_Superliga_fagbladet_pap_210x297_K1.indd   1 24/05/2019   14.26



Har du spørsmål, 
så kontakt  

grafiskteam@3f.dk


