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TYDLIG  PROFIL

Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning 
som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all ser-
vice och en modern maskinpark.  

Människor ska direkt se när Persson Hyrmaskiner är i farten. Det ska inte vara någon 
tvekan om att maskinen är hyrd hos Persson Hyrmaskiner, att den hjälpsamma persona-
len arbetar hos oss, att erbjudandet i annonsen kommer från en av våra depåer. 

Genom att följa designmanualen hjälper vi våra kunder att välja ett varumärke som står 
för kunskap och bästa möjliga service – Persson Hyrmaskiner.  



ANVÄNDA LOGGAN

Loggan används i regel i sin helhet med den svarta bakgrunden och den gula vågen.

Logotypen kan omformas för att passa t.ex. i ett sidhuvud/sidfot i en annons. I de fallen räcker 
det vanligtvis inte att förstora logotypen utan den måste även breddas. Detta görs genom att det 
svarta fältet och den gula vågen förlängs åt höger. 

Logotypens placering i förhållande till vågen och vänsterkanten förblir alltså oförändrat.

Mot svart bakgrund kan logotypen placeras med följande marginaler:



RÄTT  FÄRG

De färger som används av Persson Hyrmaskiner AB är följande:

Färgplattor som används ska vara i 100 %.  
Text på färgplattor ska följa exemplen nedan:

Observera att brödtext alltid sätts 
i 100 % svart.

CMYK: 0 / 0 / 0 / 90

RGB: 65 / 64 / 66

Hexa: #333333

Pantone: 446C

RAL: 9017

CMYK: 0 / 0 / 0 / 20

RGB: 209 / 211 / 212

Hexa: #cccccc

Pantone: 427C

RAL: 7047

CMYK: 0 / 15 / 100 / 0

RGB: 255 / 212 /0

Hexa: #ffd400

Pantone: 116C

RAL: 1023

CMYK: 0 / 0 / 0 / 0

RGB: 255 / 255 / 255

Hexa: #ffffff

Text på färgplatta Text på färgplatta

Text på färgplatta

Text på färgplatta



RÄTT  FÄRG

RÄTT TYPSNITT

Hustypsnitt förPersson Hyrmaskiner AB är: 

Corbel

Typsnittet används både i rubriker och i brödtext (löpande text).  
Rubrikerna sätts i fet, brödtexten i regular. Corbel kan köpas på  
t.ex. www.myfonts.com.

Som alternativ brödtext på t.ex. visitkort, brevpapper etc. kan Helvetica Neue användas. 

På webben används Trebuchet MS. 

Rubriker i bilder och större sidrubriker läggs på svart platta med halva rubriken i 
gult, halva i vitt. Sträva efter att bevara proportionerna enligt skissen nedan.

I de fall ett särskilt ord eller del av rubriken betonas sätts den delen i gult.  



GRAFISKA  ELEMENT

Ytterligare grafiskt element som används vid produktion av trycksaker, skyltar och liknande är  
vågen som kan förekomma i följande varianter. 

Exempel på användning kan vara indelning av sidor eller avslut på annonser.

Persson Hyrmaskiner hyr ut professionella maskiner och utrustningar till stora och 
små entreprenörer, petrokemiindustrin, bygg industrin och kommuner.

Företaget startade i Stenungsund 1992 men våra rötter går tillbaka till sent 1960-tal. 
Från att ha varit ett familjeföretag har verksamheten vuxit till en uthyrningsfirma 
med flera depåer i Västsverige.  Huvudkontor och ursprungsdepå finns i Stenung-
sund. I januari 2001 öppnade vi ytterligare en i Kungälv och 2007 slog den första 
franchisedepån upp dörrarna i Uddevalla. 

År 2011 valdes Persson Hyrmaskiner ut som ett superföretag av Veckans Affärer. Ti-
teln tilldelas företag som  visat styrka i bl.a. tillväxt, resultat och avkastning.  
Persson Hyrmaskiner omsatte 2011 ca 41 miljoner. 

Vår ambition är att genom franschisingverksamhet få fler depåer runt om i Sverige 
som kan serva våra kunder med hyrmaskiner.

PERSSON  HYRMASKINER Vi vill finnas till hands i våra kunders dag-
liga verksamhet
Att vara lokalt förankrade är en del av vårt servi-
cetänkande. Vi vet vilka våra kunder är och vad de 
har för hyrbehov. För oss är en kund aldrig bara  ett 
nummer i bokföringen – de har ett namn, en firma, 
ett projekt som vi vill hjälpa dem att genomföra så 
effektivt som möjligt. 

När vi köper in maskiner för uthyr ning låter vi det 
lokala behovet styra investeringarna. Det innebär att 
vår maskinpark ser olika ut på olika orter. Vi tycker 
det är bättre än att försöka hålla oss till en påhittad 
standard. Får vi förfrågningar om en speciell maskin 
är det inte omöjligt att vi helt enkelt skaffar en sådan 
nästa gång kunden får in ett jobb där den behövs. 

Vi säger aldrig nej!
Den policyn har fungerat i över 20 år. Vår uppgift är 
att se till att kunden får den maskin eller de redskap 
de behöver när de behöver dem. 

För att det ska fungera ingår alla hyrmaskiner på 
våra depåer i en flytande flotta. Om en maskin ändå 
inte är tillgänglig löser vi det på annat sätt. Hur kan 
variera - men vi löser det!

Det är viktigt att vår personal kan de maskiner vi hyr 
ut och är uppdaterade på nyheter på marknaden. Vi 
ska alltid rekommendera rätt maskin för varje jobb. 
Det underlättar arbetet för våra kunder och kan 
spara många arbetstimmar.

Hög servicenivå ger trygga kunder
Vi prioriterar alltid säkerheten. Strikta rutiner för in- 
och utcheckning av uthyrd utrustning garanterar att 
ingen maskin hyrs ut utan att vara servad. 

Vid uthyrning ger vi alltid instruktioner och visar hur 
man jobbar rätt utrustningen.

Vår skadereducering är en extra trygghet för kunden 
om någon maskin skulle skadas vid genom en olycks-
händelse.



PERSSONS BILDSPRÅK

I Persson Hyrmaskiner bildspråk står hyrmaskinerna i centrum. Kraftig inzoomning för att visa 
detaljer. Ett annat sätt att framhäva detaljer är att arbeta med svartvita bilder med viktiga detlajer 
i färg. 



Joakim Persson
joakim.persson@perssonhyrmaskiner.com

 Mobil 0705 - 28 85 75 
 Tel 0303 - 885 70 
 Fax 0303 - 844 22

Persson Hyrmaskiner 
Verkstadsvägen 3 

444 31 Stenungssund

www.perssonhyrmaskiner.com

KONTORSMATERIAL

Kontorsmaterial som används i kontakten med kunder som t.ex. fakturor, hyreskontrakt, visitkort 
och ser likandat ut för alla Persson Hyrmaskiner-depåer. Samtliga artiklar på denna sida kan be-
stallas diretk på www.smartprint.nu.  

Persson
HYRMASKINER

HYRESKONTRAKT

Tel 0303-885 70
Fax 0303-844 22

Persson Hyrmaskiner
Verkstadsvägen 3
444 31 Stenungsund

Stenungsund (huvudkontor ochekonomiavd.)
Momsreg. nr 14-556449-8193

e-mail ekonomi@perssonhyrmaskiner.com

Persson Hyrmaskiner

Anmärkning

Arbetsplats

Telefon

Kundens referens

Kundens ordernr Kundens orderdatum

Artikelnr Benämning Antal 1:a Dagshyra Dagshyra Anmärkning

Utlevererat Ovanstående hyresavtal bekräftas

Retur

Datum: Klockan:

Datum:

Klockan:

Kvitteras

Datum

Avtal har mellan Er och
om uthyrning av nedan angiven material på de villkor
som angives i detta kontrakt inkluderande på omstående
sida upptagna allmänna hyresvillkor.

Angivna priser gäller fritt uthyrningsställe

exklusive moms.

Vår referensUtskriftsdatum

Avtalsnummer

www.perssonhyrmaskiner.com

Kundens
namnteckning

Namnför-
tydligande

Organisationsnummer

STENUNGSUND 0303-885 70 KUNGÄLV 0303-921 30 UDDEVALLA 0522-861 55 HENÅN 0304-300 67

Faktura

Hyreskontrakt

Visitkort



Persson Hyrmaskiner AB, Verkstadsvägen 3 444 31 Stenungsund

KUVERT & PÅSAR

Samtliga artiklar på denna sida kan bestallas diretk på www.smartprint.nu.  

Persson Hyrmaskiner AB, Verkstadsvägen 3 444 31 Stenungsund

Persson Hyrmaskiner AB, Verkstadsvägen 3 444 31 Stenungsund

C4-kuvert

Påse till butiken.

C5-kuvert

C5-kuvert med fönster



DEKALER

Dekaler följer nedanstående mallar. Samtliga exempel kan beställas direkt på www.smartprint.nu

Dekal 1000 x 350

GÖTEBORG 031 – 381 05 00    STENUNGSUND 0303 – 885 70  
KUNGÄLV    0303 – 921 30     UDDEVALLA       0522 – 861 55

Dekal_1000x350_2015.indd   1 2015-04-01   11:18:12

Dekal 320 x 125

GÖTEBORG 031 – 381 05 00    STENUNGSUND 0303 – 885 70  
KUNGÄLV     0303 – 921 30    UDDEVALLA       0522 – 861 55

Dekal_320x125_2015.indd   1 2015-04-01   11:18:57

Dekal 320 x 65

GÖTEBORG 031 – 381 05 00    STENUNGSUND 0303 – 885 70    KUNGÄLV  0303 – 921 30    UDDEVALLA  0522 – 861 55

Dekal_320x65_2015.indd   1 2015-04-01   10:57:04



DEKALER

GÖTEBORG  031 – 381 05 00  
STENUNGSUND  0303 – 885 70  

KUNGÄLV  0303 – 921 30 
UDDEVALLA  0522 – 861 55

Dekal_35x23_201504.indd   1 2015-04-01   11:00:28

Dekal 35 x 23

Dekal 500 x 200

GÖTEBORG 031 – 381 05 00    STENUNGSUND 0303 – 885 70  
KUNGÄLV     0303 – 921 30    UDDEVALLA       0522 – 861 55

Dekal_500x200_2015.indd   1 2015-04-01   11:18:32

Dekal 100 x 50

GÖTEBORG 031 – 381 05 00    STENUNGSUND 0303 – 885 70  
KUNGÄLV    0303 – 921 30     UDDEVALLA       0522 – 861 55

Dekal_100x50_201504.indd   1 2015-04-01   11:19:36



PROFIL  BIL & KLÄDER

Persson Hyrmaskiner har en policy för hur profilkläder, give-aways och bilar ska utformas.  
Kontakta oss för mer information.

Kan bestallas diretk på  
www.smartprint.nu



ANNONSER BILDSPRÅK

Annonser kan se olika ut i olika media - tryck och webb. Vid utformning av annonser kontaktas 
alltid Persson Hyrmaskiner för godkännande av utformning. 



SKYLTAR FLAGGOR

 Skyltar utformas i samarbete med Persson Hyrmaskiner för att kunna anpassas efter olika syften.

STENUNGSUND 0303 – 885 70  KUNGÄLV 0303 – 921 30  UDDEVALLA 0522 – 861 55

Staketskylt 300 x 120 (kan bestallas diretk på www.smartprint.nu)

Exempel på andra skyltar



Flaggor utformas enligt mall nedan.



www.perssonhyrmaskiner.com

Stenungsund 0303-885 70
Verkstadsvägen 3 
444 31 Stenungsund

Fax: 0303-844 22


