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! !

Bevezető
Útmutató az ALUKÖNIGSTAHL partnerei számára

Büszkék vagyunk, hogy a fémmegmunkáló piac legjelentősebb és legkiválóbb minőségű 
márkáit kínáljuk: a Schüco márkát az alumínium-, illetve a műanyag rendszerek, valamint a 
Jansen márkát az acélrendszerek terén. Öröm számunkra, hogy vállalatát partnereink között 
tudhatjuk.

A Schüco és a Jansen neves nemzetközi rendszergyártók exkluzív forgalmazó partnereként 
elkötelezettek vagyunk e szerződéses partnermárkák megfelelő marketingjének biztosítása, 
hírnevük megőrzése és illetéktelen felhasználásuk megelőzése iránt.

Ezen erős márkanevek használatának megkönnyítése és közös piaci jelenlétünk megerősítése 
érdekében kidolgoztuk az „Útmutató az Alukönigstahl partnerei számára“ c. összeállítást, 
melyet ezúttal rendelkezésére bocsátunk.

Az útmutatóban minden információt megtalál, melyeket az Alukönigstahl együttműködő 
partnereként a márkajelek használatáról tudnia kell.

Ez lényegében az Alukönigstahl márkajelét, valamint a Schüco és a Jansen terméklogóit foglalja 
magába. Ha az Alukönigstahl termékportfóliójába tartozó egyéb logóval kapcsolatban kérdése 
van, melyre a jelen útmutató nem tér ki (pl. STG-Beikirch), kérjük, egyeztessen az Alukönigstahl 
marketing osztályával.

Elsőként az Alukönigstahl partneri logókombinációinak kialakítását és helyes használatát 
mutatjuk be, melyet alkalmazási példák, valamint a képeket, illetve szöveget felhasználó 
partnerek számára szolgáló jogi információk követnek.

Az Alukönigstahl marketinges kapcsolattartója szívesen szolgál helyszíni tanácsadással. 
Marketing osztályunk promóciós kampányai szakszerű kivitelezése kapcsán is támogatni 
tudja Önt – legyen szó építőipari kiállításról, célcsoportoknak küldött hírlevelekről, internetes 
jelenlétről, képanyagok szolgáltatásáról, kiállítótermek kialakításáról vagy kültéri reklámokról. 
Használja ki átfogó és látványos termékdokumentációinkat és kedvező árfekvésű nyomtatott 
és digitális reklámanyagainkat.

Szigorúan betartandó!
A rendelkezésre bocsátott anyagokat – logókat, képeket, műszaki rajzokat, stb. – kizárólag az 
Alukönigstahl közvetlen partnerei használhatják fel, a meghatározott módon. A harmadik fél 
rendelkezésére való bocsátáshoz – bármely formában (digitális, nyomtatott) – az Alukönigstahl 
marketing osztályának előzetes engedélye szükséges.

Introduction
ALUKÖNIGSTAHL Partner Guidelines

We are proud to offer the strongest and highest quality brands in the metal sector of your 
market: The Schüco brand in the field of aluminum and uPVC systems, as well as the  
Jansen brand in the field of lightweight steel systems. We are very pleased to count your 
company among our partners.

As an exclusive distribution partner of renowned international system manufacturers Schüco  
and Jansen, we are committed to properly marketing and maintaining these contractual brands 
as well as preventing their improper use.

In order to facilitate the use of these strong brands, and to strengthen our joint market  
presence, we developed our ‘AluKönigStahl Partner Guidelines’, which are hereby available to 
you.

These guidelines will provide you with all you need to know about using trademarks as  
a partner cooperating with AluKönigStahl.

Essentially, this includes AluKönigStahl trademarks, as well as the Schüco and Jansen  
product logos. If you have any questions relating to other logos from the AluKönigStahl  
product portfolio not covered by this guide (such as RHS, STG-Beikirch), please coordinate 
with the AluKönigStahl marketing department.

We will start by explaining the design and proper use of an AluKönigStahl partner logo  
combination, then provide examples of applications and the legal parameters for partners 
using images and text.

Your AluKönigStahl marketing contact person will be happy to advise you on site. Our  
marketing department can also support you in the professional implementation of your 
promotional campaigns – whether this is via a house expo, target group mailings, internet 
presence, image service, show room design or outdoor advertisements. Profit from our  
comprehensive and attractive product documentation and great value promotional print  
and digital material.

To be strictly observed!
All submitted materials – logos, images, technical drawings etc. – are solely intended  
for use by direct partners of AluKönigStahl as defined. Disclosure to third parties in  
any form (digital, print) requires prior permission from the AluKönigStahl marketing  
department.
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Logók helyes megjelenítése    
Correct display of logos

Méret (100%)
Minden alkalmazásnál legalább 60 mm-es logóméretet kell használni, 
mivel ez a méretkövetelmény biztosítja a márka egységes megjelenését 
valamennyi piacon. Kivételt képeznek ez alól a különböző promóciós anyagok, 
kiállítópultok, brosúrák, stb. ahol ettől eltérő logóméret is alkalmazható, a 
minimális méret követelményének betartása mellett. A minimális logóméret 30 
mm, melyet minden esetben be kell tartani.

Színek
Az Alukönigstahl  logó kizárólag világos háttéren pozitív tipográfiával, 
illetve sötét vagy színes háttéren negatív (fehér) vagy sötét tipográfiával 
jeleníthető meg.

Size (100%) 
The logo size of 60 mm must be adhered to in all uses, as this size  
requirement ensures unified branding across all markets. Exceptions  
can include the production of various promotional materials, displays,  
brochures etc, where other logo sizes are permitted as long as the  
minimum size is adhered to. The minimum size of 30 mm must be  
fulfilled in all cases.

Colours
The AluKönigStahl logo is exclusively shown as positive on a light background 
or negative (white) on a dark or coloured background.

Logók helyes megjelenítése  | Correct display of logos

Helyes | Right Helytelen | Wrong
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Logók helyes megjelenítése   
Correct display of logos

Alkalmazási területek
Minden egyes nyomtatott, illetve képernyőn való alkalmazáshoz eredeti sablon tartozik, 
melyet a médiumnak megfelelően kell alkalmazni.

A logók színhasználata
A Schüco logó kizárólag fehér alapon feketével, illetve fordítva használható. A Jansen logó 
kizárólag fehér háttéren 100% (cián) kék vagy fekete lehet, illetve színes háttéren fehér 
színnel használható.
 

Areas of application
There is an original template for each area of application in print and screen that  
should be used for the appropriate media.

Logo colour design
The Schüco logo is produced exclusively as black on white, or negative.
The Jansen logo is exclusively 100% cyan, black on white or negative on a  
coloured background.

Kék | Blue
Pantone Process Cyan
CMYK 100C, 0M, 0Y, 0K
sRGB 158/227/0

Negatív alkalmazás  | Negative application 
Fekete, kék, vagy képi háttéren alkalmazható
Can be used on black, blue or image  
background

A logók helyes megjelenítése | Correct display of logos
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Logo 4c

F/F logó | Logo bw

Negatív logó színes háttéren          
Logo negative on coloured background

Színek | Colours:  
Schüco és Jansen: fekete/fehér  
Schüco and Jansen: black/white 
Vonal - PARTNER - vonal: AKS kék 
Line - PARTNER - line: AKS blue 
AKS logó: az AKS CI színekkel 
AKS Logo: in AKS CI colours 

Színek | Colours:  
Schüco: fekete/fehér 
Schüco:  black/white 
Vonal - PARTNER - vonal: AKS kék 
Line - PARTNER- line: AKS blue 
AKS logó: az AKS CI színekkel  
AKS Logo: in AKS CI colours 

A logók helyes megjelenítése | Correct display of logos

ALUKÖNIGSTAHL PARTNERI LOGÓKOMBINÁCIÓK   
ALUKÖNIGSTAHL partner logo combinations
 

Alkalmazási területek
Minden egyes nyomtatott, illetve képernyős alkalmazási területhez eredeti sablon tartozik,  
melyet a médiumnak megfelelően kell alkalmazni.

A logók színhasználata
Az Alukönigstahl partneri logó világos háttéren kizárólag 4-színű változatban vagy  
fekete-fehér tipográfiával használható. A negatív logó színes háttéren használható. 

Areas of application
There is an original template for each area of application in print and screen that  
should be used for the appropriate media.

Logo colour design
The AluKönigStahl partner logo is exclusively used in 4c or black on white on a  
light background. The negative logo can be used on a coloured background.
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Szöveghasználat 
Use of texts

Szöveghasználat – A Schüco esetében 
A Schüco brosúráiból származó szövegek csak az Alukönigstahl 
jóváhagyásával és a Schüco termékeivel kapcsolatban használhatók fel. 
A szöveg módosításához az Alukönigstahl jóváhagyása és engedélye 
szükséges.

Szigorúan betartandó!
A szövegben előforduló rendszertermékek megnevezésének egyeznie 
kell az adott rendszer gyártója által használt hivatalos megnevezéssel. 
A helyes megnevezés megtalálható a rendelkezésre bocsátott műszaki 
dokumentációkban és brosúrákban.

Use of texts – example Schüco 
Texts from Schüco brochures can only be used after approval by  
AluKönigStahl. The applicable copy may only be used in connection with 
Schüco products. Changes to copy require consent and approval from 
AluKönigStahl. 

To be strictly observed!
The names of system products possibly mentioned in the text must  
conform to the official wording of the respective system manufacturer.  
The correct wording can be found in the technical documentation and 
brochures provided.

Im Bereich Schüco Aluminiumsysteme wird 
gezeigt, warum man vom Innovationsführer
für Gebäudehüllen mehr erwarten darf.

Im Bereich Schüco Aluminiumsysteme wird 
gezeigt, warum man vom Innovationsführer
für Gebäudehüllen mehr erwarten darf.

Im Bereich Schüco Aluminiumsysteme wird 
gezeigt, warum man vom Innovationsführer
für Gebäudehüllen mehr erwarten darf.

Im Bereich SCHÜCO Aluminiumsysteme wird 
gezeigt, warum man vom Innovationsführer
für Gebäudehüllen mehr erwarten darf.

Márkanevek használata  | Use of brand names

Terméknevek használata  | Use of product names

Helyes | Right

Helyes | Right

Helytelen | Wrong

Helytelen | Wrong
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Szöveghasználat      
Use of texts

Szöveghasználat – A Jansen esetében
A Jansen brosúráiból származó szövegek csak az Alukönigstahl 
jóváhagyásával és a Jansen termékeivel kapcsolatban használhatók fel. 
A szöveg módosításához az Alukönigstahl jóváhagyása és engedélye 
szükséges.

Szigorúan betartandó!
A szövegben esetlegesen előforduló rendszertermékek megnevezésének 
egyeznie kell az adott rendszer gyártója által használt hivatalos 
megnevezéssel. A helyes megnevezés megtalálható a rendelkezésre 
bocsátott műszaki dokumentációkban és brosúrákban. 

Use of texts – example Jansen
Texts from Jansen brochures can only be used after approval by  
AluKönigStahl. The applicable copy may only be used in connection with 
Jansen products. Changes to copy require consent and approval from 
AluKönigStahl. 

To be strictly observed!
The names of system products possibly mentioned in the text must  
conform to the official wording of the respective system manufacturer.  
The correct wording can be found in the technical documentation and 
brochures provided.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
Jansen Stahlsysteme überzeugen weiter durch 
ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
Jansen Stahlsysteme überzeugen weiter durch 
ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
Jansen Stahlsysteme überzeugen weiter durch 
ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
JANSEN Stahlsysteme überzeugen weiter durch 
ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
Jansen Stahlsysteme überzeugen weiter durch 
ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die nach hohen Qualitätstandards geprüften 
                    Stahlsysteme überzeugen weiter 
durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.

Die Jansen VISS Fassadensysteme sind 
nach der Produktnorm EN 13830 geprüft.

Die Jansen VISS Fassadensysteme sind 
nach der Produktnorm EN 13830 geprüft.

Die Jansen Viss Fassadensysteme sind 
nach der Produktnorm EN 13830 geprüft.

Die Jansen VISS-Fassadensysteme sind 
nach der Produktnorm EN 13830 geprüft.

Jansen Janisol HI, Jansen Janisol HI Fenster,
Jansen-Economy 50 Fenster, 
Jansen Janisol C4 Brandschutztüre

Janisol HI, Janisol-HI-Fenster,
Economy-50-Fenster, 
JanisolC4-Brandschutztüre

Márkanevek használata  | Use of brand names

Terméknevek használata | Use of product names

Helyes | Right

Helyes | Right

Helytelen | Wrong

Helytelen | Wrong
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Képanyagok használata  
Use of image data

Képanyagok használata  
Az Alukönigstahl lehetőségei szerint szívesen bocsát rendelkezésre képanyagokat a 
rendszerekhez tartozó termékekről. Kérjük, forduljon marketing osztályunkhoz, igyekszünk 
biztosítani a képanyagokat az Ön által igényelt felbontásban. A képanyagok biztosításásra 
azonban az Alukönigstahl garanciát nem tud vállalni. 

Képanyagok forrása
Szerzői jog által védett képanyag használata esetén a képen belül vagy a kép szélén kötelező 
megadni a képanyag forrását. Az Alukönigstahl marketing osztálya szívesen tájékoztatja Önt az 
egyes képekhez szükséges forrásmegjelölésről.
Pl.: Fotó: AluKönigStahl GmbH | Kép: Schüco International KG | © Jansen AG

Szigorúan betartandó!
A másolt (pl. az internetről) vagy beszkennelt (pl. a Schüco brosúráiból) képek használata szerzői 
jogi okokból előre le nem egyeztetett és írásban meg nem erősített engedély hiányában nem 
megengedett az elektronikus, illetve nyomtatott médiákban.

Using image data
AluKönigStahl will be happy to provide you with image data for system products on request.  
Please ask your local marketing contact, who can then provide you with image data in the  
resolution you require. 

Image credits 
When using provided image material subject to copyright, credits must be provided either within  
the image or around the image’s frame. The AluKönigStahl marketing department will be happy  
to inform you as to what credits are needed for individual images.
e.g. Photo: AluKönigStahl GmbH  |  Image: Schüco International KG  |  © Jansen AG 

To be strictly observed!
The use of copied images (e.g. from the internet) or scanned images, such as from Schüco  
brochures, in electronic or print media is not permitted for copyright reasons.

Foto: AluKönigStahl GmbH Foto: Schüco International KG © Jansen AG

Bild: Schüco International KG © Schüco International KG Bild: Jansen AG
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Domain & Grafikai tervezés    
Domain & Design

Grafikai tervezés és logók
Weboldala megtervezését és logóit úgy kell kialakítani, hogy az ne legyen összetéveszthető 
a rendszer gyártója (Schüco vagy Jansen), ill. a rendszert forgalmazó partner  
(Alukönigstahl) weboldalaival. Honlapja grafikai tervezésének és saját logóinak teljesen 
különbözniük kell a rendszer gyártójának weboldalán használtaktól.

Domainnevek
Az olyan domainnevek, mint pl. a www.schueco.co.at, www.schueco-austria.at,  
www.jansen.in.net vagy www.alukoenigstahl-bulgaria.com félrevezetőek és 
jogellenesek, mivel a rendszer gyártójával fennálló közvetlen kapcsolatot vagy annak 
saját weboldalát sugallják, mely nem fedi a valóságot. A Schüco és a Jansen kizárólagos 
képviselőjeként kötelességünk megelőzni a helytelen vagy jogellenes használatot és/vagy 
jelenteni azt az adott rendszer gyártójának.

Design and logos 
Designs and logos on your site must be used in such a way as to avoid confusion  
with the system manufacturer (Schüco or Jansen) or the system distribution partner  
(AluKönigStahl).

Domain names 
Domain names such as www.schueco.co.at or www.schueco-austria.at or  
www.jansen.in.net or www.alukoenigstahl-bulgaria.com are misleading and improper  
as they suggest a direct association with the system manufacturer or their website, which  
is not the case. As the exclusive sales partner for Schüco and Jansen, we are obliged to  
prevent misleading or improper use and/or report it to the respective system manufacturer.
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Az Ön weboldalán elhelyezett  
linkek  

Links on your website

Az „Általános információk“ szakaszban felsorolt szempontok összességükben az  
Alukönigstahl által forgalmazott rendszertermékekkel kapcsolatos kapcsolatos weboldalak 
vagy weboldal-felületek kialakítására is érvényesek.
	 • Logók helyes megjelenítése
	 • Partneri logókombinációk helyes megjelenítése 
	 • Szövegek, márkanevek és terméknevek használata
	 • Képanyagok használata

Az Alukönigstahl weboldalaira mutató linkek
Ha weboldalán linkeket kíván alkalmazni, ne feledje, hogy azoknak a megfelelő  
Alukönigstahl weboldalra kell mutatniuk: vagy az országspecifikus Alukönigstahl weboldalra 
(pl. www.alukoenigstahl.hr/.rs/.ro) vagy a cégcsoport weboldalára (www.alukoenigstahl.com).

Szigorúan betartandó!
Az Ön weboldalán megjelenített termékek
A Schüco és a Jansen rendszergyártók logóinak felhasználása azzal a 
feltétellel megengedett, hogy weboldala megfelelő területén egyértelművé 
teszi, hogy a termékek reklámozásáról van szó (nem pedig a partneri 
kapcsolat reklámjáról).
 

A weboldal partnerekről szóló felülete
Ha weboldala erre szolgáló területén (pl. beszállítói 
felsorolásánál) utalást tesz partneri kapcsolatunkra,  
akkor az Alukönigstahl logóját vagy a megfelelő  
partneri logókombinációt is meg kell jelenítenie.

Overall, the points listed under ‘General’ also apply to the design of  
web pages or areas related to the system products sold by AluKönigStahl. 
	 •	Correct	display	of	logos
	 •	Correct	display	of	partner	logo	combinations
	 •	Use	of	texts,	brands	and	product	names
	 •	Use	of	image	data
 

Links on AluKönigStahl-websites
If you want to integrate links into your website, please note that they must lead to the  
corresponding AluKönigStahl pages:
either to the country-specific AluKönigStahl website (e.g. www.alukoenigstahl.hr/.rs/.ro)  
or to the group website, www.alukoenigstahl.com

To be strictly observed!
Product range on your website
Use of Schüco and Jansen system manufacturer logos is  
permitted as long as it is clear in the relevant area of your 
website that it is the products that are being advertised (not  
a partnership).

Partner section on your website
If you disclose the partnership in the relevant part of your 
website (e.g. list of your suppliers), you must include the  
AluKönigStahl logo or the relevant partner logo combination.
 



 
Partner Guideline

 13 Nyomtatott anyagok | Print

Promóciós anyagok  
Promotional material

Az „Általános információk“ szakaszban felsorolt szempontok összességükben 
az Alukönigstahl által forgalmazott rendszerekbe tartozó termékekkel 
kapcsolatos promóciós anyagok (pl. szórólapok, brosúrák, katalógusok) 
kialakítására is érvényesek.
	 • Logók helyes megjelenítése 
	 • Partneri logókombinációk helyes megjelenítése
	 • Szövegek, márkanevek és terméknevek használata
	 • Képanyagok használata 
Marketing osztályunk szívesen nyújt Önnek szaktanácsot promóciós 
tevékenységei szakszerű kivitelezéséhez!

 
Overall, the points listed under ‘General’ also apply to the design of  
promotional material (such as flyers, leaflets, brochures, catalogues)  
related to the system products sold by AluKönigStahl. 
	 •	Correct	display	of	logos
	 •	Correct	display	of	partner	logo	combinations
	 •	Use	of	texts,	brands	and	product	names
	 •	Use	of	image	data
In addition, our marketing department will be happy to support you  
with the professional implementation of your promotional activities!
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Hirdetési anyagok  
Advertisements

Az „Általános információk“ szakaszban felsorolt szempontok összességükben 
az Alukönigstahl által forgalmazott rendszerekbe tartozó termékekkel 
kapcsolatosan a nyomtatott médiában megjelenő reklámanyagokra 
(pl. újságokban, magazinokban, beszállítói nyilvántartásokban, szakmai kiadványokban
megjelenő hirdetések,stb.) kialakítására is érvényesek.
	 • Logók helyes megjelenítése
	 • Partneri logókombinációk helyes megjelenítése
	 • Szövegek, márkanevek és terméknevek használata
	 • Képanyagok használata
Hirdetései megtervezését és logóit úgy kell kialakítani, hogy azok ne legyenek 
összetéveszthetők a rendszer gyártója (Schüco vagy Jansen), ill. a rendszert forgalmazó 
partner (Alukönigstahl) hirdetési anyagaival.
Marketing osztályunk szívesen nyújt Önnek szaktanácsot promóciós tevékenységei  
szakszerű kivitelezéséhez!

 
Overall, the points listed under ‘General’ also apply to advertisements in print media  
(e.g. advertisements in newspapers, magazines, supplier directories, industry manuals, etc.) 
related to the system products sold by AluKönigStahl. 
	 •	Correct	display	of	logos
	 •	Correct	display	of	partner	logo	combinations
	 •	Use	of	texts,	brands	and	product	names
	 •	Use	of	image	data
Designs and logos in your advertisements may only be used in such a way that confusion 
with the system manufacturer (Schüco or Jansen) or the system partner (AluKönigStahl)  
is excluded.
In addition, our marketing department will be happy to support you with the professional 
implementation of your promotional activities!
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Betreff

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

Gue duissi et ip erciliquat. Andre ea aut adio od min vent augiat do dolum venibh erit vulla 
consecte magnismolore consequ amcore vel er iurem auguer irit am dolor se core min hent 
aliquis nosto ea conse molessim quipis do consed tat num iustrud el do odiat incipit luptat, susto 
dolorper il dolorpe raesto con et la corerat la faccummy nim nonsenit aut il dolore et, velis dolore 
faciduisis eugait prat. Sum ver sed exercip sustisit lute tat alis acip ent iustion sequat.
Qui tie veniamcore tate conum dunt ulla amet wis non velisl exerilit, venit, vullums andiamcor 
susciliquat.

Eniam iusto odolor am veniam nonsed euguerit wisi.
Gue mod magna feu faccum acip er summodo loreraessed dolum et ut prat augait lum eummy 
nostio corperat, suscidu issequisl incilla ad molor iriure eugueros nonsed etumsandion henim 
nim dolutating estin henim iriurero commodolore min ullaortisl iureet atum quamcon sequismodo 
od magna faccum quam ip et lor susci bla faccum quam, si.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Muster Fenstertechnik

Muster Fenstertechnik • Musterstr. 1 • 12345 Musterstadt

Muster Fenstertechnik
Musterstr. 1 
12345 Musterstadt

Kontakt
Tel 0122X-2222
nate doluptateni 
sd@debis doluptatus

Geschäftsführer
Max Mustermann
num litatem voluptas 
di voluptat as dolupti 

Bankverbindung
KTN 14872X04953
Ritae. Et verem fuga.
 Tia volorum eum erate 

Frau Maria Musterfrau
Musterstraße 33
33333 Musterdorf

Partner

Ihr Ansprechpartner
Max Mustermann
Tel 0122X-2222
E-Mail: sd@debis doluptatus

Betreff

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

Gue duissi et ip erciliquat. Andre ea aut adio od min vent augiat do dolum venibh erit vulla 
consecte magnismolore consequ amcore vel er iurem auguer irit am dolor se core min hent 
aliquis nosto ea conse molessim quipis do consed tat num iustrud el do odiat incipit luptat, susto 
dolorper il dolorpe raesto con et la corerat la faccummy nim nonsenit aut il dolore et, velis dolore 
faciduisis eugait prat. Sum ver sed exercip sustisit lute tat alis acip ent iustion sequat.
Qui tie veniamcore tate conum dunt ulla amet wis non velisl exerilit, venit, vullums andiamcor 
susciliquat.

Eniam iusto odolor am veniam nonsed euguerit wisi.
Gue mod magna feu faccum acip er summodo loreraessed dolum et ut prat augait lum eummy 
nostio corperat, suscidu issequisl incilla ad molor iriure eugueros nonsed etumsandion henim 
nim dolutating estin henim iriurero commodolore min ullaortisl iureet atum quamcon sequismodo 
od magna faccum quam ip et lor susci bla faccum quam, si.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Muster Fenstertechnik

Muster Fenstertechnik • Musterstr. 1 • 12345 Musterstadt

Muster Fenstertechnik
Musterstr. 1 
12345 Musterstadt

Kontakt
Tel 0122X-2222
nate doluptateni 
sd@debis doluptatus

Geschäftsführer
Max Mustermann
num litatem voluptas 
di voluptat as dolupti 

Bankverbindung
KTN 14872X04953
Ritae. Et verem fuga.
 Tia volorum eum erate 

Ihr Ansprechpartner
Max Mustermann
Tel 0122X-2222
E-Mail: sd@debis doluptatus

Frau Maria Musterfrau
Musterstraße 33
33333 Musterdorf

Partner

Nyomtatott üzleti anyagok  
Business print material

Az „Általános információk“ szakaszban felsorolt szempontok összességükben 
az Alukönigstahl által forgalmazott rendszerekbe tartozó termékekkel 
kapcsolatos nyomtatott üzleti anyagok (pl. levélpapírok, borítékok, névjegykártyák,stb.)  
kialakítására is érvényesek.
	 • Logók helyes megjelenítése 
	 • Partneri logókombinációk helyes megjelenítése
	 • Szövegek, márkanevek és terméknevek használata
	 • Képanyagok használata
Nyomtatott üzleti anyagai megtervezését és logóit úgy kell kialakítani, hogy azok ne legyenek 
összetéveszthetők a rendszer gyártója (Schüco vagy Jansen), ill. a rendszert forgalmazó 
partner (Alukönigstahl) anyagaival.
Marketing osztályunk szívesen nyújt Önnek szaktanácsot promóciós tevékenységei  
szakszerű kivitelezéséhez!

 
Overall, the points listed under ‘General’ also apply to the design of business print  
material (e.g. letterheads, envelopes, business cards, etc.) related to the system  
products sold by AluKönigStahl.
	 •	Correct	display	of	logos
	 •	Correct	display	of	partner	logo	combinations
	 •	Use	of	texts,	brands	and	product	names
	 •	Use	of	image	data
Designs and logos on your business print material may only be used in such a way that  
confusion with the system manufacturer (Schüco or Jansen) or the system partner  
(AluKönigStahl) is excluded.
In addition, our marketing department will be happy to support you with the professional 
implementation of your business print material!





 
Partner Guideline

 16 Nyomtatott anyagok | Print

Kültéri reklámanyagok  
Outdoor advertising

Amint azt Ön is tudja – az első benyomás meghatározó
Saját kiállítóteremmel és megnyerő kültéri reklámanyagokkal (helyiségek  vagy vállalati 
járműflotta kialakításával) olyan értékesítési és konzultációs környezetet lehet teremteni, 
melyben az Ön által kínált termékeken túl saját professzionalitása és minőségtudatossága is 
meggyőző erővel hat. 

Szigorúan betartandó!
Kültéri reklámjainak és kiállítótermének megtervezését és logóit úgy kell kialakítani, hogy azok 
ne legyenek összetéveszthetők a rendszer gyártója (Schüco vagy Jansen), ill. a rendszert 
forgalmazó partner (Alukönigstahl) saját megoldásaival.
Marketing osztályunk szívesen nyújt Önnek szaktanácsot promóciós tevékenységei  
szakszerű kivitelezéséhez!

 

As you know – the first impression is what counts. 
With your own showroom and an attractive outdoor advertising (design of premises or  
corporate fleet) you create a sales and consulting environment in which not only your  
products convince, but also you as a competent and quality-conscious partner.  

To be strictly observed!
Designs and logos on your outdoor advertising and in your showroom concept may only  
be used in such a way that confusion with the system manufacturer (Schüco or Jansen)  
or the system partner (AluKönigStahl) is excluded.
In addition, our marketing department will be happy to support you with the  
professional implementation of your outdoor advertising and showroom concept.
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Reklámajándékok  
Merchandising

Reklámajándékain felhasználhatja a Schüco és a Jansen rendszergyártók logóit.

Szigorúan betartandó!
Valamennyi logót helyesen kell felhasználni, az előzőekben leírtak szerint.

 
You may use Schüco and Jansen system manufacturer logos on merchandise.

To be strictly observed!
All logos must be correctly used, as already outlined.



 
Partner Guideline

 18 18 Összefoglaló  | Summary

Logók alkalmazási területei  
Application area logos

Alkalmazási terület Alukönigstahl Schüco Jansen Partner logó

Vállalati weboldal termék területe  
Vállalati weboldal partneri területe  
„Termék“ reklám  
„Képi“ reklám  
Nyomtatott üzleti anyagok 
Nyomtatott promóciós  anyagok (brosúrák, stb.) Termék  
Nyomtatott promóciós  anyagok (brosúrák, stb.) Kép  
Kültéri reklám   
Kiállítóterem   
Reklámajándékok   

Application area AluKönigStahl Schüco Jansen Partner logo

Company website product area  
Company website partner area  
‘Product’ advertisement  
‘Image’ advertisement  
Printed business material 
Printed	promotional	material	(brochures,	...)	Product	area	  
Printed	promotional	material	(brochures,	...)	Image	  
Outdoor advertising   
Showroom design   
Merchandising   
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Leányvállalatok 
Subsidiaries

Leányvállalatok | Subsidiaries

Központ | Headquarter

ALUKÖNIGSTAHL Kft.
Baross u. 91-95
1047 Budapest 

ALUKÖNIGSTAHL GmbH 
Goldschlagstraße 87-89 
1150 Wien

Magyarország   
Hungary

Ausztria
Austria

tel +36 1/435 4000  
fax +36 1/435 4001

tel +43 1/98 130-0  
fax +43 1/98 130-64 

 
www.alukoenigstahl.hu

www.alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.at

ALUKÖNIGSTAHL SRL
Bd. Unirii nr. 64  
Bl.K4 sector3 
030834 Bucureşti

Románia  
Romania  

tel +40 21/327 77-80  
fax +40 21/326 4860

 
www.alukoenigstahl.ro

ALUKÖNIGSTAHL EOOD
Bürogebäude MM Group
Okolovrasten Put Str. 3, et.2
1618 Sofia 

Bulgária 
Bulgaria  

tel +359 2/817 19 20  
fax +359 2/817 19 30

 
www.alukoenigstahl.bg

ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Neubergerjeva ul. 31
1000 Ljubljana 

Szlovénia   
Slovenia tel +386 1/280 73 00 

fax +386 1/280 73 28 
 
www.alukoenigstahl.si

ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Strojarska cesta 22
10000 Zagreb

Horvátország  
Croatia tel  +385 1/66 81 726

fax +385 1/66 81 733
 
www.alukoenigstahl.hr

ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd 

Szerbia   
Serbia tel +381 11/222 3272 

fax +381 11/711 1165
  
www.alukoenigstahl.rs

ALUKÖNIGSTAHL d.o.o.
Milana Preloga 12
Bosmal City Center – Toranj B, sprat 5
71000 Sarajevo 

Bosznia-Hercegovina 
Bosnia-Herzegovina

 

tel +387 33/252 46-0  
fax +387 33/252 46-3

 

  
www.alukoenigstahl.ba



 www.alukoenigstahl.hu




