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 4 Introducere | Introduction

Introducere
Ghidul partenerilor ALUKÖNIGSTAHL 

Suntem mândri să aducem spre ofertare pe piețele dumneavoastră cele mai puternice și 
valoaroase mărci din domeniul construcțiilor metalice: marca Schüco în domeniul 
sistemelor din aluminiu și PVC precum și marca Jansen în domeniul sistemelor din oțel.  
Și ne bucurăm foarte mult să numărăm  compania dumneavoastră printre partenerii noștri. 

Ca distribuitor exclusiv al binecunoscuților pe plan internațional producători de sisteme 
Schüco  și Jansen suntem obligați să păstrăm imaginea mărcilor și să prevenim 
utilizarea lor incorectă sau necorespunzătoare.   

Pentru a vă ușura utilizarea acestor mărci puternice și pentru o prezență comună mai 
puternică pe piață, am realizat acest "Ghid al partenerilor Alukönigstahl" pe care vi-l 
punem la dispoziție.  

În acest ghid găsiți toate informațiile necesare despre utilizarea mărcilor /logo-urilor în 
calitate de partener ALUKÖNIGSTAHL.

În esenţă, este vorba de marca înregistrată Alukönigstahl, precum și de logo-urile de 
produs Schüco și Jansen. În cazul altor sigle din portofoliul de produse Alukönigstahl 
(ex., RHS, STG-Beikirch) este necesar acordul departamentului de marketing de la 
Alukönigstahl. 

Vom începe prin explicarea designului de logo pentru parteneri Alukönigstahl și utilizarea  
corectă a acestuia. Apoi vor fi exemple de utilizare precum și parametrii legali pentru 
utilizarea imaginilor și textelor de către parteneri. 

Personalul din departamentul local de marketing Alukönigstahl vă poate oferi 
informații pe această temă. Departamentul nostru de marketing poate, de 
asemenea, să vă sprijine în implementarea campaniilor dumneavoastră de 
promovare.  

Foarte important! 
Toate materialele puse la dispoziție - logo-uri, texte, imagini, desene tehnice, etc.- sunt 
destinate exclusiv utilizării de către partenerul direct al Alukönigstahl. Transmiterea 
acestora unei terțe părți  - indiferent sub ce formă (digitală, tiparită) are nevoie de acceptul 
prealabil al departamentului de marketing Alukönigstahl.

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. 

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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 5 Generalități  | General 

Folosirea corectă a logo-urilor 
Correct display of logos

Dimensiune (100%)
Dimensiunea logo-ului de 60 mm trebuie să fie respectată în toate 
utilizările, pentru că prin păstrarea aspectului  logo-ului se asigură un 
branding unitar pe toate piețele. Excepțiile pot apărea pe diverse 
materiale promoționale, display-uri, broșuri etc. Alte dimensiuni pentru 
logo sunt permise atâta timp cât se respectă dimensiunea minimă. 
Dimensiunea minimă de 30 mm trebuie să fie îndeplinită în toate cazurile.

Culori
Logo-ul Alukönigstahl va fi prezentat exclusiv pozitiv pe fundal de culoare 
deschisă sau negativ (alb) pe fundal colorat sau de culoare închisă. 

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.

Utilizarea corectă a logo-urilor | Correct display of logos

Corect| Right Greșit| Wrong
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Folosirea corectă a logo-urilor 
Correct display of logos

Domeniu de utilizare 
Nclrps fiecare bmkclgs bc srgjgx_pc* rgn_p q_s mljglc* cvgqrŬ dgƕgcpsj mpgegl_j a_pc rpc`sgc
dmjmqgr nclrps dgca_pc media,

Culori pentru logo-uri 
Logo-ul Schüco se va folosi doar în culoarea neagră pe fond alb sau negativ.
Logo-ul Jansen va fi utilizat în variantele 100% Cyan, negru pe alb sau negativ 
pe fond colorat. 

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.

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

Utilizare negativ | Negative application 
Fond negru, albastru sau imagine, permise.
Can be used on black, blue or image  
background

Folosirea corectă a logo-urilor| Correct display of logos
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Logo 4c

Logo sw | Logo bw

Logo negativ pe fundal colorat 
Logo negative on coloured background

Culori | Colours:  
Schüco și Jansen: negru/alb 
Schüco and Jansen: black/white 
Linie - PARTENER - Linie: albastru AKS 
Line - PARTNER - line: AKS blue
AKS Logo: in culorile CI AKS 
AKS Logo: in AKS CI colours 

Culori | Colours:  
Schüco: negru/alb
Schüco:  black/white 
Linie - PARTNER - Linie: albastru AKS 
Line - PARTNER- line: AKS blue 
AKS Logo: în culorile CI AKS 
AKS Logo: in AKS CI colours 

Folosirea corectă a logo-urilor|| Correct display of logos

Combinarea logo-urilor partenerilor ALUKÖNIGSTAHL 
ALUKÖNIGSTAHL partner logo combinations

Domeniu de utilizare 
Pentru fiecare domeniu de utilizare, tipar sau online, există fișierul original care trebuie 
folosit pentru fiecare media.

Culori pentru logo-uri
Logo-ul Parteneri Alukönigstahl va fi reprezentat doar în 4c sau negru pe alb, pe 
fond deschis la culoare. Daca fundalul este colorat se va folosi varianta de logo-ul în 
varianta negativă.

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.

Ghidul Partenerilor
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Utilizarea textelor
Use of texts

Utilizarea textelor - exemplu Schüco 
Textele din prospectele Schüco pot fi folosite doar cu acceptul   
Alukönigstahl. Textul respectiv poate fi prezentat doar referitor la produse 
Schüco. Modificarea textului se poate face doar cu acordul și acceptul  
Alukönigstahl. 

De respectat cu strictețe!
Denumirea produsului/sistemului eventual menționat în text trebuie să 
respecte ortografia ofocială a producătorului respectiv. Ortografia 
corectă poate fi găsită printre altele, în documentația tehnică pe care o 
aveți la dispoziție și în prospectele producătorului. 

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.

Folosirea numelor mărcii | Use of brand names

Folosirea numelor produselor | Use of product names

Corect| Right

Corect | Right

Incorect | Wrong

Incorect | Wrong
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Utilizarea textelor 
Use of texts

Utilizarea textelor - exemplu Jansen 
Textele din prospectele Jansen pot fi folosite doar cu acceptul   
Alukönigstahl. Textul respectiv poate fi prezentat doar referitor la 
produse Jansen. Modificarea textului se poate face doar cu acordul și 
acceptul  Alukönigstahl.  

De respectat cu strictețe!
Denumirea produsului/sistemului eventual menționat în text trebuie să 
respecte ortografia ofocială a producătorului respectiv. Ortografia 
corectă poate fi găsită printre altele, în documentația tehnică pe care o 
aveți la dispoziție și în prospectele producătorului. 

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

Folosirea numelor mărcii | Use of brand names

Folosirea numelor produselor| Use of product names

Corect | Right

Corect | Right

Incorect | Wrong

Incorect |  Wrong
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Utilizarea imaginilor
Use of image data

Utilizarea imaginilor  
Alukönigstahl vă pune la dispoziție, la cerere, imagini pentru produse. stellt Ihnen auf Wunsch 
gerne Bilddaten zu den Systemprodukten zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie die 
Marketingabteilung, wir lassen Ihnen die Bilddaten in gewünschter  Auflösung zukommen.

Credite foto
Când utilizați fotografiile puse de noi la dispoziția dvs., care poartă drepturi de autor, trebuie 
trecute creditele foto pe sau lângă imagine. Departamentul de marketing Alukönigstahl va fi 
bucuros să vă informeze cu privire la creditele ce sunt necesare pentru fiecare imagine. 

De ex.: Foto: AluKönigStahl GmbH  |  Foto Schüco International KG  |  © Jansen AG

De respectat cu strictețe!
Utilizarea imaginilor copiate (de ex. descărcate de pe internet) sau scanete de pe 
prospepectele produselor și inserarea lor în media tipărită sau electronică nu este permisă 
datorită problemelor de drept de autor.

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

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

Ghidul Partenerilor
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Domenii & Design 
Domain & Design

Design și logo-uri 
Site-ul dumneavoastră poate fi realizat doar astfel încît logo-urile produselor 
împreună cu combinația de logo-uri parteneri să excludă orice confuzie  cu 
producătorul de sistem (Schüco sau Jansen) sau cu distribuitorul de sisteme 
(AluKönigStahl). Designul și aspectul paginii dvs. de internet trebuie să fie 
complet diferite de cea a producătorului de sistem.  

Numele domeniilor 
Nume ale domeniilor ca de ex.  www.schueco.co.at sau www.schueco-austria.at sau 
www.jansen.in.net sau www.alukoenigstahl-romania.com sunt înșelătoare sau 
incorecte, deoarece acestea implică un parteneriat direct cu producătorul de sistem sau 
site-ul producatorului de sistem, care nu există. Ca distribuitor exclusiv al Schüco și 
Jansen, suntem obligații să prevenim utilizarea înșelătoare sau necorespunzătoare și să 
anunțăm respectivul producător de sistem.

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.

Ghidul Partenerilor
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Link-uri pe site-ul dumneavoastră Links on your website

În general, punctele enumerate la "Generalități" sunt valabile și pentru configurarea 
paginilor, respectiv secțiunilor aflate în legătură cu produsele/sistemele comercializate 
de Alukönigstahl
• Reprezentarea corectă a logo-urilor
• Reprezentarea corectă a combinațiilor de logo parteneri
• Utilizarea textelor, denumirilor mărcilor și denumirilor produselor
• Utilizarea imaginilor

Link-uri către site-urile Alukönigstahl
Dacă doriți să integrați link-uri pe site-ul dvs., vă rugăm să țineți cont de faptul că ele 
trebuie să conducă spre paginile Alukönigstahl corespunzătoare. Pe pagina de 
internet locală (de ex. www.alukoenigstahl.ro) sau pe pagina concernului 
www.alukoenigstahl.com

De respectat cu strictețe!
Gama de produse pe site-ul dvs.
Este clar, că pentru produsele publicate în secţiunea corespunzătoare a 
site-ului dvs. (și nu de parteneriat), este permisă utilizarea logo-ul 
producatorlor Schüco și Jansen.   

Domeniul parteneri pe site-ul dvs.
Dacă prezentați într-o secțiune a site-ului dvs. 
partenerii ( de ex. o lista a furnizorilor) este 
obligatoriu să folosiți logo-ul Alukönigstahl sau 
combinația corespunzătoare de logo-uri pentru 
parteneri. 

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.

Ghidul Partenerilor
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Materiale promoționale 
Promotional material

În general, condițiile enumerate la Generalități sunt valabile și pentru 
realizarea materialelor de promovare tipărite (de ex. flyere, 
prospecte, broșuri, cataloage) care se referă la produsele 
comercializate de Alukönigstahl.
• Reprezentarea corectă a logo-urilor
• Reprezentarea corectă a combinațiilor de logo parteneri
• Utilizarea textelor, denumirilor mărcilor și denumirilor produselor
• Utilizarea imaginilor
În plus, departamentul nostru de marketing vă poate ajuta în 
realizarea materialelor promoţionale imprimate! 

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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Machete publicitare 
Advertisements

În general, condițiile enumerate la Generalități sunt valabile și pentru publicitate în 
media tipărită ( de ex. machete în ziare, reviste, cărți de specialitate, etc) pentru 
materialele care se referă la produsele comercializate de Alukönigstahl.

• Reprezentarea corectă a logo-urilor

• Reprezentarea corectă a combinațiilor de logo parteneri

• Utilizarea textelor, denumirilor mărcilor și denumirilor produselor
• Utilizarea imaginilor

Design-ul și logo-urile pot fi  folosite în machetele dvs. doar astfel încât să fie exclusă 
orice confuzie cu producătorul de sistem (Schüco sau Jansen) sau cu distribuitorul de 
sisteme (AluKönigStahl). 
Departamentul nostru de marketing vă poate ajuta în realizarea materialelor de birotică 
personalizate! 

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.

Ghidul Partenerilor
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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

Birotică personalizată 
Business print material

În general, condițiile enumerate la Generalități sunt valabile și pentru realizarea 
tipăriturilor de firmă ( carți de vizită, foi cu antet, plicuri) care au legătură cu produsele 
de sistem comercializate de Alukönigstahl.
• Reprezentarea corectă a logo-urilor
• Reprezentarea corectă a combinațiilor de logo parteneri
• Utilizarea textelor, denumirilor mărcilor și denumirilor produselor
• Utilizarea imaginilor

Design-ul și logo-urile pot fi  folosite în birotica personalizată doar astfel încât să fie 
exclusă orice confuzie cu producătorul de sistem (Schüco sau Jansen) sau cu 
distribuitorul de sisteme (AluKönigStahl). Departamentul nostru de marketing vă poate 
ajuta în realizarea materialelor promoţionale imprimate! 

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!



Ghidul Partenerilor
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Partner

Publicitate outdoor 
Outdoor advertising

Știți și dumneavoastră - prima impesie e decisivă.  
Cu un showroom propriu și publicitate outdoor atractivă (imagine sediu sau parc auto) 
realizați un mediu de vânzări și consultanță în care nu doar produsele dumneavoastră 

conving, dar și dumneavoastră apăreți ca un partener competent.

De respectat cu strictețe!
Design-ul și logo-urile pot fi  folosite doar astfel încât să fie exclusă orice confuzie 
cu producătorul de sistem (Schüco sau Jansen) sau cu distribuitorul de sisteme 
(AluKönigStahl). Departamentul nostru de marketing vă poate ajuta în realizarea 
imaginii showroom-ului sau pentru publicitatea outdoor! 

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.

Ghidul Partenerilor
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Obiecte promoționale 
Merchandising

Logo-urile producătorilor de sistem Schüco și Jansen pot fi folosite pentru 
personalizarea obiectelor promoționale. 

De respectat cu strictețe!
Condiția este utilizarea cotectă a logo-urilor, asa cu a fost descris în 
paginile anterioare.

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

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

Ghidul Partenerilor



 18 Sumar| Summary

Domenii de utilizare logo-uri 
Application area logos

AluKönigStahl Schüco Jansen PartnerlogoDomenii de utilizare 

Secțiunea produse a paginii de internet a firmei  
Secțiunea parteneri a paginii de internet a firmewi  
Machetă publicitară „Produkse“  
Machetă publicitară „Imagine“  
Birotică personalizată 
Tipar promoțional (Prospecte, ...) pentru produse  
Tipar promoțional (Prospecte, ...) pentru imagine  
Publicitate outdoor   
Showroom   
Obiective promoționale   

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   

Ghidul Partenerilor
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Locații  
Subsidiaries

Filiale | Subsidiaries

Centrala | Headquarter

ALUKÖNIGSTAHL Kft.
Baross u. 91-95
1047 Budapest 

ALUKÖNIGSTAHL GmbH 
Goldschlagstraße 87-89 
1150 Wien

Ungarn 
Hungary

Österreich
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

Rumänien 
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 

Bulgarien 
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 

Slowenien 
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

Kroatien 
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 

Serbien 
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 

Bosnien-Herzegowina  
Bosnia-Herzegovina

tel +387 33/252 46-0 
fax +387 33/252 46-3 www.alukoenigstahl.ba

Ghidul Partenerilor






