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Hönnunarstaðalinn

Hönnunarstaðall Reykjanesbæjar fjallar um 
byggðarmerki Reykjanesbæjar, útlit þess og meðferð  
á prent- og kynningargögnum.

Staðallinn á að vera starfsfólki Reykjanesbæjar til 
leiðbeiningar við birtingamynd Reykjanesbæjar 
á samfélagsmiðlum, m.a. notkun lógós, rafrænar 
auglýsingar , í umhverfinu og á prentgögnum. 

Nauðsynlegt er að vinna eftir hönnunarstaðlinum til 
þess að tryggja samræmt útlit á öllum prentgögnum 
Reykjanesbæjar.

Hönnunarstaðall getur aldrei verið tæmandi. Sífellt er 
þörf nýrra prentgagna og eyðublaða. Staðallinn á að vera 
leiðbeinandi og endurvekja hugsunina á bak við merkið.

Ef vafaatriði koma í ljós við notkun staðalsins eða frekari 
ráðgjafar er óskað ber að snúa sér til verkefnastjóra 
upplýsinga- og kynningarmála.

Nýtt merki

Merki Reykjanesbæjar var tekið í notkun í kjölfarið  
á sameiningu sveitarfélaganna Keflavíkur, Njarðvíkur 
og Hafna árið 1994 þegar til varð nýtt sveitarfélag; 
Reykjanesbær.

Fyrir valinu varð Súlan á bláum grunni sem vísar til 
þess að ein stærsta súlubyggð heims er í Eldey en að 
sama skapi er súlan táknræn fyrir lífsbjörgina í hafinu, 
afhafnalíf og flugtæknina. 

Það er mikilvægt að allir sem fara með merki 
Reykjanesbæjar fylgi þeim leiðbeiningum sem hér fara 
á eftir. 

Merkið er tákn Reykjanesbæjar og stofnana þess. 
Það á að vera stolt bæjarbúa og þeirra sem starfa hjá 
Reykjanesbæ.

Inngangur



Hönnunarstaðall / Brand GuidelinesReykjanesbær 3

Byggðarmerki, Súla

Greinagerð höfundar

Greinargerð með verðlaunatillögu í samkeppni um
merki Reykjanesbæjar 1996.

Í suðvestur frá Reykjanesi rís móbergskletturinn Eldey og
leiðir hugann að ævarandi umbrotum jarðskorpunnar. 
En þar dafnar líka fjörugt og lifandi samfélag, súlubyggð, 
sem er þekkt langt út yfir strendur Íslands fyrir að vera 
með þeim stærstu í heimi.

Margir telja súluna einn glæsilegasta sjófuglinn á norður-
hveli jarðar og veiðiaðferð hennar, svonefnt súlukast,
vekur furðu áhorfenda – og forvitni hinna, sem um heyra,
enda fáheyrt að fuglar steypi sér úr ógnarhæðum ofan
í hafdjúpið, og grípi síðan feng sinn á uppleiðinni. 
Fáir munu draga í efa að súlubyggðin í Eldey undan 
Reykjanesi sé einstakt náttúrufyrirbæri sem nágrannar 
í mannabyggðum megi vera stoltir af.

Höfundur tillögunnar telur því vel við hæfi að bæjarfélag
 sem kennir sig við Reykjanes geri súluna að einkennisfugli. 

Súlan verður þá tákn hinnar ómetanlegu náttúru. 
En jafnframt getur hún verið tákn fyrir athafnalíf. Súlan er 
félagslyndur fugl og býr þröngt, svo helst minnir á þéttbýli 
mannfólksins, forsendu blómlegra viðskipta; súlan sækir
lífsbjörgina í sjóinn eins og menn hafa gert um aldir; og
súlan ræður yfir flugtækninni sem var mönnum hvati til að
virkja draum sinn og svífa sjálfir um loftin.

Á merkinu rís upp hvít súla sem tákn um lifandi samfélag. 
Súlan breiðir út vængina og hefur sig til flugs. 
En um leið eiga vængirnir að minna á hvítfyssandi öldur. 
Grunnflöturinn er blár; himinn og haf.

 Guðjón Davíð Jónsson



Hönnunarstaðall / Brand GuidelinesReykjanesbær 4

Merki Reykjanesbæjar 

Merkið er notað við almenna kynningu á starfsemi 
bæjarfélagsins.

Merkið mega nota:
• Allir starfsmenn Reykjanesbæjar þegar þeir koma   
 fram eða senda frá sér skjöl eða gögn á vegum  
 bæjarfélagsins 
• Allar stofnanir Reykjanesbæjar 
• Samstarfsaðilar vegna ákveðinna verkefna

Önnur notkun merkisins er háð samþykki verkefnastjóra 
upplýsinga- og kynningarmála Reykjanesbæjar. 
Merki Reykjanesbæjar er aðgengilegt á vef bæjarins: 
reykjanesbaer.is. Verndari merkisins er verkefnastjóri 
upplýsinga- og kynningarmála.

Um meðferð merkisins er farið eftir reglugerð um 
byggðarmerki nr. 112/1999.

Útlit merkisins
Byggðarmerki Reykjanesbæjar er hvít súla á bláum 
grunni. 

Byggðarmerki, tákn

Litir merkisins

Blái liturinn í merki Reykjanesbæjar táknar himinn og haf 
og skal alltaf prentast þannig sé þess nokkur kostur.

Spot litur
Þegar prentað er í einum lit skal prenta sem hér segir:
Blár litur: Pantone 293 C

Procress litur
Þegar prentað er í fjórlit skal prenta sem hér segir:
100% Cyan, 65% Magenta, 0% Yellow, 0% Black

Spot svartur
Þegar prentað er í svörtum skal prenta sem hér segir:
svartur litur: Pantone Black C

Process svartur
Þegar prentað er í fjórlit skal prenta sem hér segir:
0% Cyan, 0% Magenta, 0% Yellow, 100% Black
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Notkun merkisins
Bæjarstjóri, framkvæmdastjórar og stofnanir 
Reykjanesbæjar noti merkið á bréfum, nafnspjöldum, 
í útgáfum, auglýsingum og til að auðkenna starfsemi 
bæjarins.

Önnur notkun
Byggðarmerki Reykjanesbæjar má ekki fella inn í önnur 
merki, tákn eða letur. Þegar byggðarmerki stendur 
með öðru merki skal fjarlægð frá því að lágmarki vera 
sem nemur helmingi af breidd skjaldar. Heiti vefsíðu 
Reykjanesbæjar eða vefslóðir undirstofnana eru staðsett 
undir texta í bláu letri. Einnig er hægt að setja þar inn 
slagorð. 

Prentun á gler
Þegar merkið er sett á gler verður það að vera í hvítum 
lit. Vegna speglunar í gleri kemur hvítur litur betur út  
en blár litur. 

Önnur merking
Umsóknir til Reykjanesbæjar um leyfi til þess að nota 
byggðarmerkið skulu berast verkefnastjóra upplýsinga- 
og kynningarmála og skal þeim fylgja sýnishorn eða 
uppdrættir af merkinu eins og á að nota það.

Byggingar
Allar byggingar sem hýsa starfsemi bæjarins skulu 
merktar með byggðarmerki og heiti viðkomandi starf-
semi. Merkingar eru á ábyrgð þeirra sem reka fasteignir 
bæjarins. Merkingarnar skulu vera á áberandi stað til 
að auðvelda fólki að finna viðkomandi þjónustu.

Byggðarmerki, notkun
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Byggðarmerki, útfærslur

Hér má sjá nokkrar útfærslur á merkinu í bláum lit. 

Hægt er nota merkið á mismunandi hátt, eitt
og sér eða með vefslóð við merkið.
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Byggðarmerki, útfærslur

Hér má sjá nokkrar útfærslur á merkinu í svörtum lit
á ljósum grunni. 

Hægt er nota merkið á mismunandi hátt, eitt
og sér eða með vefslóð við merkið.
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Byggðarmerki, útfærslur

Hér má sjá nokkrar útfærslur á merkinu í hvítum lit
á lituðum grunni. 

Hægt er nota merkið á mismunandi hátt, eitt
og sér eða með vefslóð við merkið.
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Byggðarmerki, útfærslur

Hér má sjá svæðið í hringum merkið. 

Bil á milli merkis og leturtýpu sinnum tveir er minnsta 
auða svæðið sem skal vera umhverfis merkið.
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Litapalletta

PANTONE
293 C/U 

CMYK
100, 65, 0, 0

RGB
32, 85, 160

HEX
#1f559f

PANTONE
Black C/U 

CMYK
0, 0, 0, 100

RGB
30, 30, 28

HEX
#1d1d1c

PANTONE
3125 C/U 

CMYK
95, 0, 22, 0

RGB
0, 159, 192

HEX
#009ebf

PANTONE
1375 C/U

CMYK
0, 45, 95, 0

RGB
254, 155, 38

HEX
#ff9e16

PANTONE
1655 C/U

CMYK
0, 84, 100, 0

RGB
200, 67, 21

HEX
#c84315

CMYK
Cool Gray 3 C/U

CMYK
20, 15, 17, 0

RGB
210, 209, 207

HEX
#d2d1cf

Hvatt er til frjálsrar notkunar litapallettunnar, 
innan ákveðins ramma:

• Forðist að tengja ákveðna liti við tiltekna 
 þjónustuþætti bæjarfélagsins, deildir eða aðra 
 starfsemi

• Forðist að nota önnur blæbrigði en pallettan 
 boðar, nema í upplýsingagrafík

• Forðist að nota stigbreytingar eða skyggingar
 (gradations), eða litablöndur

• Notið liti sem lyfta myndefninu og liti sem nýtast   
 sem bakgrunnur eða stuðningur við texta

• Notið liti sem fara vel og styrkja hver annan 
 og notið þá á einfaldan, fágaðan máta í anda 
 bæjarfélagsins

• Forðist „bútasaumsáhrif“, þ.e. að nota of marga 
 liti úr pallettunni á sama sjónræna flötinn

Ath. PMS-litir prentast ekki eins á mattan og glansandi 

pappír. Munið að kynna ykkur litaprufur með sömu áferð 

og þið hyggist nota í prentefninu áður en litir eru valdir.   
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Letur, Circular Std.

aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxyýzþæö-°1234567890!”#$%&/()=
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxyýzþæö-°1234567890!”#$%&/()=

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓP
QRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓP
QRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓP
QRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓP
QRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxyýzþæö-°1234567890!”#$%&/()=

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxyýzþæö-°1234567890!”#$%&/()=

AÁBCDÐEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYÝZÞÆÖ
aábcdðeéfghiíjklmnoópqrstuúvwxyýzþæö-°1234567890!”#$%&/()=

Abg 123
Book

Medium

Bold

Black
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Bréfagögn, nafnspjöld

Nafnspjöld geta bæði verið með eða án ljósmyndar 
af starfsmanni. Á bakhlið eru enskar upplýsingar.  

Stærð á nafnspjaldi er 85 x 55 mm og pappír 
Arctic Volume White 300 g.

Mynd

Nafn, eftirnafn
Starfstitill
nafn@reykjanesbaer.is

Ráðhús Reykjanesbæjar
Tjarnargata 12
230 Reykjanesbær

Sími 421 6700
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

Picture

Name, Surname
Jobtitel
name@reykjanesbaer.is

Reykjanesbæjar Town Hall
Tjarnargata 12
230 Reykjanesbær, Iceland

Tel +354 421 6700
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is
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Bréfagögn, bréfsefni

Á bréfsefni er merki ásamt upplýsingum um heimilisfang, 
póstnúmer, símanúmer, netfang og veffang. 

Stærð á bréfsefni er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Hér kemur fyrirsögn

In consectetur, lacus in accumsan euismod, justo lorem volutpat justo, ac sollicitudin risus ipsum 
at turpis. In hac habitasse platea dictumst. Duis non est massa, nec interdum dolor. Donec ut 
libero eu lectus interdum fermentum. Fusce sit amet porta purus. Cras et urna neque, ac molestie 
velit. Cras ultricies, enim sed scelerisque imperdiet, urna risus scelerisque ipsum, eu semper orci 
augue id dui. 

In dignissim consectetur tortor, vitae faucibus sapien rhoncus quis. Sed faucibus ligula venenatis 
enim lobortis varius. Phasellus lacinia scelerisque sapien, in viverra ante scelerisque sed. Sus-
pendisse ac vehicula nunc. Nunc sit amet urna ut felis iaculis faucibus eget eu tellus. Morbi vulpu-
tate pharetra velit quis mollis. Donec at libero purus, nec dapibus nunc. Aliquam hendrerit enim 
quis nulla dapibus ut interdum erat posuere. Pellentesque nec vehicula elit.

Suspendisse potenti. Vivamus ac massa sed libero luctus pretium pellentesque non lectus. Duis 
tincidunt vulputate nisl nec vehicula. Nulla ac sapien velit. Fusce nec mi sem. Fusce tristique dui 
ac orci sollicitudin nec cursus lacus posuere. Etiam lorem velit, eleifend id auctor eget, malesuada 
sit amet nunc. Sed a ligula neque, sed fermentum metus. Integer dolor neque, suscipit non portti-
tor at, euismod ut lacus. Morbi varius libero sit amet nibh tincidunt in ullamcorper purus porttitor. 
Aenean blandit hendrerit nisl non sollicitudin.

Maecenas eu dui quam, suscipit elementum risus. Sed mollis orci a ipsum porttitor imperdiet. 
Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, vitae suscipit justo. Suspendisse vestibu-
lum porttitor justo ac iaculis. Etiam vestibulum mi ac ipsum dictum placerat. Aliquam hendrerit, 
sapien sed dictum porttitor, augue risus bibendum diam, nec semper felis est in arcu. Vestibulum 
egestas posuere lectus, ac varius sem vulputate facilisis. Etiam egestas tincidunt vestibulum. Ut 
et semper orci. Nunc nec justo sapien.

Integer tempus risus ut diam pharetra in ultricies arcu tristique. Maecenas porttitor sagittis arcu 
non vestibulum. Phasellus adipiscing fermentum sapien quis laoreet. Nam tincidunt nunc purus. 
Proin nec odio magna, at pellentesque lorem. Pellentesque arcu neque, bibendum eget faucibus 
non, blandit sit amet ligula. Pellentesque eros magna, laoreet sit amet dignissim eu, aliquam rut-
rum odio. Nulla quis augue lectus, eu faucibus tellus. Etiam dolor nibh, egestas eu consectetur et, 
mollis vel ipsum.

Sed mollis orci a ipsum porttitor imperdiet. Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, 
vitae suscipit justo. Suspendisse vestibulum porttitor justo ac iaculis. Etiam egestas tincidunt 
vestibulum. Ut et semper orci. Nunc nec justo sapien.

Nafn, eftirnafn
Heimilisfang
Póstnúmer, bæjarfélag Staður og dagsetning

Ráðhús Reykjanesbæjar
Tjarnargata 12
230 Reykjanesbær

Sími 421 6700
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is reykjanesbaer.is
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Bréfagögn, 
framhaldsbréfsefni

Á framhaldsbréfsefni er markið án texta og upplýsingum 
um heimilisfang, póstnúmer, símanúmer, bréfasíma, 
netfang og veffang. 

Stærð á bréfsefni er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Hér kemur fyrirsögn

In consectetur, lacus in accumsan euismod, justo lorem volutpat justo, ac sollicitudin risus ipsum 
at turpis. In hac habitasse platea dictumst. Duis non est massa, nec interdum dolor. Donec ut 
libero eu lectus interdum fermentum. Fusce sit amet porta purus. Cras et urna neque, ac molestie 
velit. Cras ultricies, enim sed scelerisque imperdiet, urna risus scelerisque ipsum, eu semper orci 
augue id dui. 

In dignissim consectetur tortor, vitae faucibus sapien rhoncus quis. Sed faucibus ligula venenatis 
enim lobortis varius. Phasellus lacinia scelerisque sapien, in viverra ante scelerisque sed. Sus-
pendisse ac vehicula nunc. Nunc sit amet urna ut felis iaculis faucibus eget eu tellus. Morbi vulpu-
tate pharetra velit quis mollis. Donec at libero purus, nec dapibus nunc. Aliquam hendrerit enim 
quis nulla dapibus ut interdum erat posuere. Pellentesque nec vehicula elit.

Suspendisse potenti. Vivamus ac massa sed libero luctus pretium pellentesque non lectus. Duis 
tincidunt vulputate nisl nec vehicula. Nulla ac sapien velit. Fusce nec mi sem. Fusce tristique dui 
ac orci sollicitudin nec cursus lacus posuere. Etiam lorem velit, eleifend id auctor eget, malesuada 
sit amet nunc. Sed a ligula neque, sed fermentum metus. Integer dolor neque, suscipit non portti-
tor at, euismod ut lacus. Morbi varius libero sit amet nibh tincidunt in ullamcorper purus porttitor. 
Aenean blandit hendrerit nisl non sollicitudin.

Maecenas eu dui quam, suscipit elementum risus. Sed mollis orci a ipsum porttitor imperdiet. 
Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, vitae suscipit justo. Suspendisse vestibu-
lum porttitor justo ac iaculis. Etiam vestibulum mi ac ipsum dictum placerat. Aliquam hendrerit, 
sapien sed dictum porttitor, augue risus bibendum diam, nec semper felis est in arcu. Vestibulum 
egestas posuere lectus, ac varius sem vulputate facilisis. Etiam egestas tincidunt vestibulum. Ut 
et semper orci. Nunc nec justo sapien.

Integer tempus risus ut diam pharetra in ultricies arcu tristique. Maecenas porttitor sagittis arcu 
non vestibulum. Phasellus adipiscing fermentum sapien quis laoreet. Nam tincidunt nunc purus. 
Proin nec odio magna, at pellentesque lorem. Pellentesque arcu neque, bibendum eget fauci-
bus non, blandit sit amet ligula. Pellentesque eros magna, laoreet sit amet dignissim eu, aliquam 
rutrum odio. Nulla quis augue lectus, eu faucibus tellus. Etiam dolor nibh, egestas eu consectetur 
et, mollis vel ipsum. Morbi varius libero sit amet nibh tincidunt in ullamcorper purus porttitor. 
Aenean blandit hendrerit nisl non sollicitudin.

Sed mollis orci a ipsum porttitor imperdiet. Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, 
vitae suscipit justo. Suspendisse vestibulum porttitor justo ac iaculis. Etiam egestas tincidunt 
vestibulum. Ut et semper orci. Nunc nec justo sapien.

Etiam vestibulum mi ac ipsum dictum placerat. Aliquam hendrerit, sapien sed dictum porttitor, 
augue risus bibendum diam, nec semper felis est in arcu. Vestibulum egestas posuere lectus, ac 
varius sem vulputate facilisis. Etiam egestas tincidunt vestibulum. Ut et semper orci. Nunc nec 
justo sapien.
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Bréfagögn, 
hátíðarbréfsefni

Hátíðarbréfsefni bæjarstjóra með undirskrift 
bæjarstjóra og merki án texta. 

Stærð á bréfsefni er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Hér kemur fyrirsögn

In consectetur, lacus in accumsan euismod, justo lorem volutpat justo, ac sollicitudin risus ipsum 
at turpis. In hac habitasse platea dictumst. Duis non est massa, nec interdum dolor. Donec ut 
libero eu lectus interdum fermentum. Fusce sit amet porta purus. Cras et urna neque, ac molestie 
velit. Cras ultricies, enim sed scelerisque imperdiet, urna risus scelerisque ipsum, eu semper orci 
augue id dui. 

In dignissim consectetur tortor, vitae faucibus sapien rhoncus quis. Sed faucibus ligula venenatis 
enim lobortis varius. Phasellus lacinia scelerisque sapien, in viverra ante scelerisque sed. Sus-
pendisse ac vehicula nunc. Nunc sit amet urna ut felis iaculis faucibus eget eu tellus. Morbi vulpu-
tate pharetra velit quis mollis. Donec at libero purus, nec dapibus nunc. Aliquam hendrerit enim 
quis nulla dapibus ut interdum erat posuere. Pellentesque nec vehicula elit.

Suspendisse potenti. Vivamus ac massa sed libero luctus pretium pellentesque non lectus. Duis 
tincidunt vulputate nisl nec vehicula. Nulla ac sapien velit. Fusce nec mi sem. Fusce tristique dui 
ac orci sollicitudin nec cursus lacus posuere. Etiam lorem velit, eleifend id auctor eget, malesuada 
sit amet nunc. Sed a ligula neque, sed fermentum metus. Integer dolor neque, suscipit non portti-
tor at, euismod ut lacus. Morbi varius libero sit amet nibh tincidunt in ullamcorper purus porttitor. 
Aenean blandit hendrerit nisl non sollicitudin.

Maecenas eu dui quam, suscipit elementum risus. Sed mollis orci a ipsum porttitor imperdiet. 
Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, vitae suscipit justo. Suspendisse vestibu-
lum porttitor justo ac iaculis. Etiam vestibulum mi ac ipsum dictum placerat. Aliquam hendrerit, 
sapien sed dictum porttitor, augue risus bibendum diam, nec semper felis est in arcu. Vestibulum 
egestas posuere lectus, ac varius sem vulputate facilisis. Etiam egestas tincidunt vestibulum. Ut 
et semper orci. Nunc nec justo sapien.

Integer tempus risus ut diam pharetra in ultricies arcu tristique. Maecenas porttitor sagittis arcu 
non vestibulum. Phasellus adipiscing fermentum sapien quis laoreet. Nam tincidunt nunc purus. 
Proin nec odio magna, at pellentesque lorem. Pellentesque arcu neque, bibendum eget faucibus 
non, blandit sit amet ligula. Pellentesque eros magna, laoreet sit amet dignissim eu, aliquam rut-
rum odio. Nulla quis augue lectus, eu faucibus tellus. Etiam dolor nibh, egestas eu consectetur et, 
mollis vel ipsum.

Nafn, eftirnafn
Heimilisfang
Póstnúmer, bæjarfélag Staður og dagsetning

Nafn, eftirnafn, Bæjarstjóri
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Bréfagögn, þakkarkort

Bestu 
kveðjur
Best regards

Ráðhús Reykjanesbæjar
Tjarnargata 12
230 Reykjanesbær

Sími 421 6700
reykjanesbaer@reykjanesbaer.is reykjanesbaer.is

Á framhlið kortsins er textinn „Bestu kveðjur, 
Best regards“ ásamt merki án texta.

Á bakhlið kortsins er merkið án texta og upplýsingum 
um heimilisfang, póstnúmer, símanúmer, bréfasíma, 
netfang og veffang. 

Stærð á bréfsefni er 210 x 100 mm og pappír 
er Arctic Volume White 300 g.
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Bréfagögn, rissblokkir

Á rissblokkum er merkið án texta.

Stærð á rissblokkum er A4, 210 x 297 mm og A5, 
148 x 210 mm og pappír er Arctic Volume White 115 g.
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Bréfagögn, umslag

M65
Á framhlið umslags er merkið án texta.

Á bakhlið umslagsins eru upplýsingar um heimilisfang, 
póstnúmer, símanúmer, bréfasíma, netfang og veffang.  

M65 umslag með glugga, stærð 220 x 112 mm 
og pappír er Off White 100 g.
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Bréfagögn, umslag

C5
Á framhlið umslags er merkið án texta.

Á bakhlið umslagsins eru upplýsingar um heimilisfang, 
póstnúmer, símanúmer, bréfasíma, netfang og veffang.  

C5 umslag með glugga, stærð 228 x 162 mm 
og pappír er Off White 100 g.
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Bréfagögn, umslag

C4
Á framhlið umslags er merkið án texta.

Á bakhlið umslagsins eru upplýsingar um heimilisfang, 
póstnúmer, símanúmer, bréfasíma, netfang og veffang.  

C4 umslag án glugga, stærð 229 x 324 mm 
og pappír er Off White 100 g.
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Bréfagögn, mappa

Á framhlið möppunnar er merkið án texta.
 
Mappan er fyrir A4 og A5 blöð með vasa og án vasa. 
Mappa með vasa er með festingu fyrir nafnspjald. 

Stærð á möppum er missmunandi eftir tegund. 
Hægt er að finna stærðir á möppum í meðfylgjandi 
vinnugögnum. Pappír er Arctic Volume White 300g. 
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Kynningarefni
Í öllu kynningarefni, skýrslum og öðru útgefnu efni frá 
Reykjanesbæ og stofnunum skal merki bæjarins vera 
áberandi á forsíðu og/eða baksíðu. Leitast skal við að 
nota merkið en þar sem hentar þykir betur er heimilt að 
nota útfærslu af merki. Ekki er gerð krafa um nákvæma 
staðsetningu merkisins eða útlit að öðru leyti en því 
að hönnuðum ber að gæta þess að merkið falli vel að 
heildarútliti og njóti sín vel.

Auglýsingar
Notast skal við hönnunarstaðal í öllum auglýsingum  
á vegum Reykjanesbæjar og stofnana bæjarfélagsins. 
Helstu prentmiðlar hafa undir höndum hönnunarstaðal 
Reykjanesbæjar og fara eftir honum við uppsetningu.  
Ef ekki, er vísað á hönnunarstaðalinn á reykjanesbaer.is.

Vefsíður
Á vefsíðum stofnana skal með notkun byggðarmerkis, 
koma fram með greinilegum hætti að þær tilheyri 
Reykjanesbæ. Ekki er gerð krafa um nákvæma 
staðsetningu merkisins eða útlit að öðru leyti en því 
að hönnuðum ber að gæta þess að merkið falli vel að 
heildarútliti og njóti sín vel. Gæta skal að fjarlægð merkis 
að brún eða öðru efni nemi aldrei minna en hálfri breidd 
merkis.

Glærugrunnar
Bæjarfulltrúar og starfsmenn noti ávallt merki 
Reykjanesbæjar  í glærukynningum sem þeir halda fyrir 
hönd bæjarins. Hægt er að nálgast glærugrunna á vef 
Reykjanesbæjar: reykjanesbaer.is.

Kynningarefni
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Kynningarefni,heilsíðu-
ímyndaauglýsing

Útlit á ímyndarauglýsingu með litlum textaskilaboðum. 
Stærð á auglýsingu er 255*390 mm og A4.

Hér kemur
fyrirsögn

Magnatus verferibus alique conem quatati volorer itint, 
tempos eossiminus evelendest rest ellaut pe officid 
explace pudit, utest, sitiores exeres es quam simi, nest, 
velecatem dolendisConem verehent occusam dolumetur.

Nánari upplýsingar er að finna á reykjanesbaer.is
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Kynningarefni,
heilsíðuauglýsing

Útlit á auglýsing með miklum textaskilaboðum. 
Stærð á auglýsingu er 255*390 mm og A4.

Hér kemur
fyrirsögn

Reykjanesbær vivamus ac massa sed libero luctus pretium pellentesque 
non lectus. Duis tincidunt vulputate nisl nec vehicula. Nulla ac sapien velit. 
Fusce nec mi sem. Fusce tristique dui ac orci sollicitudin nec cursus lacus 
posuere. 

Hér er gott að búa
Evelendest rest ellaut pe officid explace pudit, utest, sitiores exeres es quam 
simi, nest, velecatem dolendisConem verehent occusam dolumetur.
Magnatus verferibus alique conem quatati volorer itint, tempos eossiminus 
evelendest rest ellaut pe officid explace pudit, utest.

Nánari upplýsingar er að finna á reykjanesbaer.is
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Kynningarefni,
atvinnuauglýsing

Útlit á auglýsing með miklum textaskilaboðum 
og myndum. Stærð á auglýsingu er 4. dálkar 
eða 203*300 mm.

Hér er gott að búa
Reykjanesbær er fimmta stærsta sveitarfélag landsins með um 18 þúsund íbúa. 
Í bænum eru einnig starfræktir sex grunnskólar, framúrskarandi tónlistarskóli og öflugt 
íþrótta- og tómstundastarf. Hjá Reykjanesbæ starfar samhentur hópur starfsmanna sem hefur 
það að leiðarljósi að þjónusta við íbúa bæjarfélagsins sé eins og best verður á kosið hverju 
sinni. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft og tækifæri til starfsþróunar.

Sótt er um störfin á vef Reykjanesbæjar, reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2018.

Taktu þátt í að 
móta lærdóms-
samfélag

Heilsuleikskólinn
Garðasel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Næring - Skapandi starf

• Leikskólakennarar 
• Íþróttafræðingur

leikskolinngardasel.is

Hjallatún
Einkunnarorð skólans eru: 
Leikur - Lýðræði - Samskipti

• Leikskólakennarar
• Deildarstjórar

hjallatun.is

Holt – starfar í anda 
Reggio Emilia
Einkunnarorð skólans eru: Gleði - 
Virðing - Sköpun - Þekkingarleit

• Leikskólakennarar

leikskolinnholt.is

Tjarnarsel
Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing - 
Virðing - Upplifun - Lífsgleði

• Leikskólakennarar

tjarnarsel.is

Heilsuleikskólinn 
Heiðarsel
Einkunnarorð skólans eru: 
Hreyfing - Næring - Sköpun - Leikur 

• Leikskólakennarar
• Deildarstjórar

heidarsel.is

Vesturberg
Einkunnarorð skólans eru: 
Frumkvæði - Vinátta - Gleði

• Leikskólakennarar

vesturberg.is     

Reykjanesbær leitar að fólki sem vill vera með í að byggja upp lærdóms-
samfélag í fremstu röð þar sem metnaður, kraftur og samheldni eru lykilatriði. 
Í Reykjanesbæ eru tíu leikskólar þar sem gætir mikillar fjölbreytni í skólastarfi. 
Leikskólar bæjarins vinna eftir metnaðarfullri læsis- og menntastefnu sem 
sveitarfélagið hefur sett sér. Þeir leggja áherslu á læsi og stærðfræði með 
börnum frá tveggja ára aldri.
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Kynningarefni,
atvinnuauglýsing

Útlit á auglýsing með miklum textaskilaboðum 
og myndum. Stærð á auglýsingu er 2. dálkar 
eða 90*270 mm.

Kennsluráðgjafi
á Fræðslusviði

Fræðslusvið Reykjanesbæjar auglýsir lausa 
stöðu kennsluráðgjafa í þverfaglegt teymi 
skólaþjónustu Reykjanesbæjar. 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á skólaþróun.

Skólaþjónustan mótast af heildarsýn á 
aðstæður og hagsmuni nemenda. 
Verkefni skólaþjónustu eru fjölmörg og beinast 
að því að efla skólana sem faglegar stofnanir 
sem leyst geta flest þau viðfangsefni sem upp 
kunna að koma í skólastafi. 
Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, öflug 
tengsl skólastiga og þverfaglegt samstarf. 
Einnig er lögð áhersla á gæðaþjónustu, 
vönduð og fagleg vinnubrögð þar sem stuðst 
er við gagnreyndar aðferðir. 

Helstu verkefni
• Fræðsla og ráðgjöf við nemendur, foreldra,  
 kennara og annað starfsfólk 
 leik- og grunnskóla
• Stuðningur og ráðgjöf vegna nemenda með   
 fjölbreyttar þarfir
• Ráðgjöf, stuðningur og handleiðsla vegna   
 sveigjanlegra kennsluhátta með áherslu 
 á snemmtæka íhlutun
• Stuðningur við nýbreytni- og þróunarstarf   
 skóla, m.a. með ráðgjöf við stjórnendur 
 og starfsmenn leik- og grunnskóla til að efla  
 þá í starfi og stuðla að samstarfi þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og réttindi til að kenna 
 í leikskóla og/eða grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af kennslu og/eða ráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum   
 og góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í þverfaglegu samstarfi og lipurð 
 og færni í samskiptum 

Umsóknarfrestur er til og með 18. júní. 
Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá 
ásamt upplýsingum um meðmælendur. 
Sótt er um starfið á vef Reykjanesbæjar, 
reykjanesbaer.is. Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að sækja um. 

Upplýsingar veitir Kolfinna Njálsdóttir 
deildarstjóri skólaþjónustu í síma 421-6700
eða 868-4609. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
kolfinna.njalsdottir@reykjanesbaer.is
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Kynningarefni,
atvinnuauglýsingar  
og tilkynningar

Útlit á atvinnu- og viðburðarauglýsingum.
Atvinnuauglýsingar eru hvítar með blári kontúru og bláu 
fyrirsagnarletri. Meginmálstextinn er svartur með bláum 
lit í úrdrætti og vefslóð.

Viðburðarauglýsingar eru hvítar með appelsínugulri 
kontúru og appelsínugulu fyrirsagnarletri. Megin-
málstextinn er svartur með appelsínugulum lit 
í úrdrætti og vefslóð.

Störf í boði 
hjá Reykjanesbæ

Njarðvíkurskóli – Grunnskólakennari í 70% starf.
Velferðarsvið – Starfsfólk á heimili fatlaðrabarna.

Umsókn í ofandgreind störf skal skilast á vef 
Reykjanesbæjar undir Stjórnsýsla: Laus störf.
Þar eru jafnframt nánari upplýsingar um auglýst 
störf og á facebook síðunni Reykjanesbær – laus 
störf.

Hægt er að leggja inn almenna umsókn á sama stað. 
Þeim er komið til stofnana sem eru í leit að starfs-
fólki. Almennar umsóknir eru geymdar í gagnagrunni  
okkar í sex mánuði.

Viðburðir 
í Reykjanesbæ
Curabitur faucibus mattis ligula 
Cras ac sem ipsum, id accumsan nisl. Sed in erat id 
mauris faucibus accumsan. Nullam sagittis interdum 
odio, eu vehicula lorem auctor eu.

Curabitur faucibus mattis ligula 
Cras ac sem ipsum, id accumsan nisl. Sed in erat id 
mauris faucibus accumsan. Nullam sagittis interdum 
odio, eu vehicula lorem auctor eu.

Curabitur faucibus mattis ligula 
Cras ac sem ipsum, id accumsan nisl. Sed in erat id 
mauris faucibus accumsan. Nullam sagittis interdum 
odio, eu vehicula lorem auctor eu.
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Kynningarefni, 
forsíður á skýrslur

Skýrsluforsíður eru með bæjartáknið án texta við 
táknið, upplýsingum um nafn skýrslunar og veffang.

Stærð á skýrsluforsíðu er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 300 g.
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Kynningarefni, 
innsíður í skýrslum

Sýnishorn af textasíðu í skýrslum. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á skýrsluforsíðu er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Orka og auðlindir

Það er stefna Reykjanesbæjar að hlutur hreinna orkugjafa verði aukinn í almennri orkunotkun.  
Auðlindir verða að nýtast með sjálfbærum hætti komandi kynslóðum í stækkandi bæ. Gætt verði 
hagkvæmni og sparnaðar í nýtingu þeirra.

Nú þegar er Reykjanesbær í fremstu röð bæja í heiminum í notkun sjálfbærra orkugjafa í daglegu lífi. 
Hita- og rafmagsveita nær til allra íbúa á svæðinu. Til þess að höfuðstól þessara náttúruauðlinda sé ekki 
eytt þarf að gæta sparnaðar í notkun þeirra. Þar þarf að auka fræðslu um nýtingu og vinna með 
notendum að sparnaði.

Hitaveitan mun vinna að hagkvæmri nýtingu jarðvarma samhliða umhverfisvernd og stuðla að 
hámarks- nýtingu orkunnar. Fræðsla um hitastýringu í húsum og eftirlit með eigin vatnsnotkun verði efld. 
Nýting heita vatnsins verði bætt, bæði með tvöföldum dreifikerfum í nýjum hverfum og bættri nýtingu 
í húsum. Hvetja þarf til bættrar einangrunar eldra húsnæðis. Vatnsból á Reykjanesi eru ein mikilvæ-
gasta auðlind íbúanna og er það markmið Vatnsveitunnar að vera í hópi bestu vatnsveitna á Íslandi. 
Vatnsveitan leggur áherslu á að tryggja sem allra mest öryggi og vandvirkni við öflun og dreifingu vatns. 
Sveitarfélögin á Reykjanesi eru samábyrg fyrir vatnsvernd og umgengni um vatnsverndarsvæðin og 
samþykktar umgengnisreglur fyrir þau þarf að kynna. Haldið verður áfram öflugri lekaleit og aðgerðum 
sem stuðla að minni sóun vatns og bættri nýtingu búnaðar hjá viðskiptavinum. Í allri starfsemi sinni 
mun Hitaveita Suðurnesja, sem er í meirihluta eign Suðurnesjamanna, leggja áherslu á verndun náttúru 
og fegrun lands og umhverfis. Veitan mun afla og dreifa vistvænni orku og beita sér fyrir því að hreinir 
orkugjafar verði nýttir í stað mengandi. Fyrirtækið mun nýta vistvæna orku á sem hagkvæmastan hátt 
með sem minnstum spjöllum á náttúrunni. Unnið verður að uppgræðslu lands og verndun dýralífs á 
eigin umráðasvæði. 

Tryggt verður að öllum úrgangi og spilliefnum verði fargað samkvæmt gildandi reglum á hverjum tíma.

Mengun

Það er stefna Reykjanesbæjar að allir bæjarbúar lifi og hrærist í heilnæmu umhverfi og úti sem inni verði 
loft hreint og heilsusamlegt. Allsstaðar í bænum verði viðunandi hljóðvist. Strendur bæjarins verði aftur 
hreinar og ómengaðar. Tryggt verði að mengun berist ekki út í jarðveg.

Mengun í bænum er fyrst og fremst vegna samgangna og frárennslis. Ákvarðanir á sviði skipulags- og 
umhverfismála munu miða að því að áhrif mengunar verði haldið í mögulegu lágmarki. Framkvæmdir 
í frárennslismálum eru vel á veg komnar og þeim verður lokið innan fárra ára. Reykjanesbær mun tile-
inka sér hugmyndir að vistvænum ferðamáta og minna mengandi samgöngutækjum. Hertar kröfur um 
útblástur og minna mengandi eldsneyti mun draga úr loftmengun þegar til lengri tíma er litið. Skólp 
verður hreinsað á þann hátt að öllum skuldbindingum og kröfum um mengunarvarnir sé fullnægt.

Samþykkt í bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar 20. janúar 2004.

Umhverfisstefna 
Reykjanesbæjar
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Kynningarefni, 
fyrirspurnir

Sýnishorn að útliti á fyrirspurnum. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á fyrirspurnum er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

1. Fyrirspyrjandi

6. Undirritun

2. Lóð

4. Lýsing framkvæmda sem fyrirspurn tekur til

3. Tegund byggingar/framkvæmda

5. Meðfylgjandi gögn og upplýsingar varðandi fyrirspurn

Fyrirspurn til
Byggingarfulltrúa
Nafn kennitala Heimilisfang Netfang

Komi til byggingaleyfisumsóknar verður farið eftir ákvörðum laga um mannvirki, byggingareglugerðar 
og annara laga og reglugerðar sem við eiga.

Í fullu umboði lóðarhafa, staður:                                                                                        dagsetning:

Nafn kennitala Heimilisfang Netfang

Heiti Nr. Staðgreinir Matshluti Landnúmer

Mótt. dags

Einbýlishús

Skissur

Parhús

Samþykki meðeiganda/lóðarhafa Bréf umsækjanda/hönnuða Myndir

Raðhús Fjölbýlishús Atvinnuhúsnæði

Skilti

Annað, hvað?

Annað, hvað?
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Kynningarefni, 
ímyndabæklingur

Forsíða á ímyndabæklingi. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á bækling er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 300 g.

Hér kemur
fyrirsögn
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Kynningarefni, 
ímyndabæklingur

Innsíða í ímyndabæklingi. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á bækling er A4, 210 x 297 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Hér kemur
fyrirsögn

Hringdu í síma 421 6700
og fáðu nánari upplýsingar 
um þín mál!

Lóð í sjóð
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Proin in mauris erat, id biben-
dum metus. Aenean cursus 
lobortis nulla eu suscipit. 
Curabitur consequat magna vel 
felis scelerisque ultrices. Cura-
bitur faucibus mattis ligula, 
ut fringilla sem condimentum 
eget. Duis tempor gravida 
egestas. Cras ac sem ipsum, 
id accumsan nisl. Sed in erat 
id mauris faucibus accumsan. 
Nullam sagittis interdum odio, 
eu vehicula lorem auctor eu. 
Sed sollicitudin nibh sed massa 
consectetur pharetra a quis do-
lor. Suspendisse potenti. Donec 
venenatis, justo id interdum 
luctus, eros ligula cursus sapi-
en, vel sodales neque neque 
vel ante. Vestibulum est odio, 
consequat eget bibendum quis, 
pulvinar ac ante. 

Curabitur pellentesque ac-
cumsan mi, quis ultrices erat 
pulvinar ac. Sed tempor justo 
eget ipsum mollis imperdiet. 
Sed molestie sollicitudin nisi, 
non malesuada metus ullam-
corper nec.

In consectetur, lacus in ac-
cumsan euismod, justo lorem 
volutpat justo, ac sollicitudin 
risus ipsum at turpis. In hac 
habitasse platea dictumst. Duis 
non est massa, nec interdum 
dolor. Donec ut libero eu lectus 
interdum fermentum. Fusce sit 
amet porta purus. Cras et urna 
neque, ac molestie velit. 

Cras ultricies, enim sed scel-
erisque imperdiet, urna risus 
scelerisque ipsum, eu semper 
orci augue id dui. In dignis-
sim consectetur tortor, vitae 
faucibus sapien rhoncus quis. 
Sed faucibus ligula venenatis 
enim lobortis varius. Phasellus 
lacinia scelerisque sapien, in 
viverra ante scelerisque sed. 
Suspendisse ac vehicula nunc. 
Nunc sit amet urna ut felis 
iaculis faucibus eget eu tellus. 
Morbi vulputate pharetra velit 
quis mollis. Donec at libero pu-
rus, nec dapibus nunc. Aliquam 
hendrerit enim quis nulla dapi-
bus ut interdum erat posuere. 

Pellentesque nec vehicula elit.
Suspendisse potenti. Vivamus 
ac massa sed libero luctus pre-
tium pellentesque non lectus. 

Duis tincidunt vulputate nisl 
nec vehicula. Nulla ac sapien 
velit. Fusce nec mi sem. Fusce 
tristique dui ac orci sollicitu-
din nec cursus lacus posuere. 
Etiam lorem velit, eleifend id 
auctor eget, malesuada sit 
amet nunc. Sed a ligula neque, 
sed fermentum metus. Inte-
ger dolor neque, suscipit non 
porttitor at, euismod ut lacus. 
Morbi varius libero sit amet 
nibh tincidunt in ullamcorper 
purus porttitor. Aenean blandit 
hendrerit nisl non sollicitudin.

Maecenas eu dui quam, suscip-
it elementum risus. Sed mollis 
orci a ipsum porttitor imperd-
iet. Vestibulum ac nunc diam. 
Pellentesque sed orci mi, vitae 
suscipit justo. Suspendisse 
vestibulum porttitor justo ac 
iaculis. Etiam vestibulum mi 
ac ipsum dictum placerat. 
Aliquam hendrerit, sapien sed 
dictum porttitor, augue risus 
bibendum diam, nec semper 
felis est in arcu. 

In consectetur, lacus in accumsan euismod, justo lorem volutpat 
justo, ac sollicitudin risus ipsum at turpis. In hac habitasse platea 
dictumst. Duis non est massa, nec interdum dolor. Donec ut libero 
eu lectus interdum fermentum. Fusce sit amet porta purus. 

Cras et urna neque, ac molestie velit. Cras ultricies, enim sed 
scelerisque imperdiet, urna risus scelerisque ipsum, eu semper 
orci augue id dui. In dignissim consectetur tortor, vitae faucibus 
sapien rhoncus quis. Sed faucibus ligula venenatis enim lobortis 
varius. Phasellus lacinia scelerisque sapien, in viverra ante sceler-
isque sed. 

Suspendisse ac vehicula nunc. Nunc sit amet urna ut felis iaculis 
faucibus eget eu tellus. Morbi vulputate pharetra velit quis mollis. 
Donec at libero purus, nec dapibus nunc. Aliquam hendrerit enim 
quis nulla dapibus ut interdum erat posuere. Pellentesque nec 
vehicula elit. Suspendisse potenti. Vivamus ac massa sed libero 
luctus pretium pellentesque non lectus.

Reykjanesbær vivamus ac massa sed libero luctus pretium 
pellentesque non lectus. Duis tincidunt vulputate nisl nec 
vehicula. Nulla ac sapien velit. Fusce nec mi sem. 
Fusce tristique dui ac orci sollicitudin nec cursus posuere.

Hér er gott að búa
Sed a ligula neque, sed fermentum metus. Integer dolor neque, suscipit 
non porttitor at, euismod ut lacus. Morbi varius libero sit amet nibh tin-
cidunt in ullamcorper purus porttitor. Aenean blandit hendrerit nisl non 
sollicitudin.

Maecenas eu dui quam, suscipit elementum risus. Sed mollis orci a ipsum 
porttitor imperdiet. Vestibulum ac nunc diam. Pellentesque sed orci mi, vi-
tae suscipit justo. Suspendisse vestibulum porttitor justo ac iaculis. Etiam 
vestibulum mi ac ipsum dictum placerat. Aliquam hendrerit, sapien sed 
dictum porttitor, augue risus bibendum diam, nec semper felis est in arcu.

Aliquam 
hendrerit

sapien sed
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Kynningarefni, 
upplýsingabæklingur

Forsíða á upplýsingabæklingi. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á bækling er A5, 148 x 210 mm og pappír 
er Arctic Volume White 300 g.

Curabitur quis
Reykjanesbær

reykjanesbaer.is
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Kynningarefni, 
upplýsingabæklingur

Innsíða í upplýsingabæklingi. 
Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum.

Stærð á bækling er A5, 148 x 210 mm og pappír 
er Arctic Volume White 115 g.

Reykjanesbær vivamus ac massa sed libero luctus pre-
tium pellentesque non lectus. Duis tincidunt vulputate nisl 
nec vehicula. Nulla ac sapien velit. Fusce nec mi sem. 
Fusce tristique dui ac orci sollicitudin nec cursus posuere.

Lóð í sjóð
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Proin in 
mauris erat, id bibendum metus. 
Aenean cursus lobortis nulla eu 
suscipit. Curabitur consequat 
magna vel felis scelerisque ul-
trices. Curabitur faucibus mattis 
ligula, ut fringilla sem condimen-
tum eget. Duis tempor gravida 
egestas. Cras ac sem ipsum, 
id accumsan nisl. Sed in erat 
id mauris faucibus accumsan. 
Nullam sagittis interdum odio, 
eu vehicula lorem auctor eu. 
Sed sollicitudin nibh sed massa 
consectetur pharetra a quis do-
lor. Suspendisse potenti. Donec 
venenatis, justo id interdum 
luctus, eros ligula cursus 

sapien, vel sodales neque neque 
vel ante. Vestibulum est odio, 
consequat eget bibendum quis, 
pulvinar ac ante. 

Curabitur pellentesque ac-
cumsan mi, quis ultrices erat 
pulvinar ac. Sed tempor justo 
eget ipsum mollis imperdiet. Sed 
molestie sollicitudin nisi, non 
malesuada metus ullamcorper 
nec.

In consectetur, lacus in ac-
cumsan euismod, justo lorem vo-
lutpat justo, ac sollicitudin risus 
ipsum at turpis. In hac habitasse 
platea dictumst.

Sed
tempor
justo
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Kynningarefni, 
Merkingar

Gardínur/banner up eru 1.000 mm á breidd og 2.000 mm 
á hæð. Bláir grunnur með merki bæjarins í vinstra horni.

Annað útlit er með merki bæjarins og nafni til skiptis sem 
er endurtekið yfir og niður gardínuna/banner up.
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Kynningarefni, fánar

Fánar eru til í tveimur stærðum.Standandi fáni í stærðinni 
1.000 mm. á breidd og 2.500 mm á hæð og 1.500 mm 
á breidd og 1.000 mm á hæð. 

Blár, gulur, appelsínugulur og ljósblár grunnur með merki 
bæjarins og merki Reykjanes GeoPark.
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Kynningarefni, bílar

Bílmerkingar eru með merki og vefslóð. Merkið er sett 
á framhurðir og vefslóð á fram- og afturenda.

reykjanesbaer.is

reykjanesbaer.is

reykjanesbaer.is reykjanesbaer.is
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Kynningarefni, bílar

Bílmerkingar eru með merki og vefslóð. Merkið er sett 
á framhurðir og vefslóð á fram- og afturenda. Merkið er 
einnig sett á afturendann.

reykjanesbaer.is

reykjanesbaer.is
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Kynningarefni, bílar

Bílmerkingar eru með merki og vefslóð. Merkið er sett 
á framhurðir og vefslóð á fram- og afturenda. Merkið er 
einnig sett á afturendann.

reykjanesbær.is

reykjanesbær.is
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Margmiðlun, vefborðar

Ímyndavefborðar í stærðum fyrir vf.is.

310x400

1170x360

640x150

Hér kemur fyrirsögn

Hér 
kemur 
fyrirsögn

Hér kemur 
fyrirsögn
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Margmiðlun, vefborðar

Textavefborðar í bláum lit í stærðum fyrir vf.is.

310x400

1170x360

640x150

Hér kemur fyrirsögn

Hér 
kemur 
fyrirsögn

Hér kemur 
fyrirsögn
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Margmiðlun, vefborðar

Textavefborðar í hvítum lit í stærðum fyrir vf.is.

310x400

1170x360

640x150

Hér 
kemur 
fyrirsögn

Hér kemur 
fyrirsögn

Hér kemur 
fyrirsögn
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Margmiðlun, 
Power Point útlit

Power Point glærur í stærðinni 1920 x1080 px.

Upplýsingar um grid, staðsetningar íhluta, notkun  
lita og leturs er að finna í meðfylgjandi vinnugögnum

Hér kemur 
fyrirsögn
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Hvíta húsið   ———   Brautarholt 8   105 Reykjavík   S. 562 1177 hvitahusid.is


