
Wapen uit 1614

RUG rood

Hoofdkleur

RUG zwartRUG wit RUG blauw

Primair

PMS 186

c0 m100 y80 k0

r204 g0 b0 › CC0000
RAL3020 Traffi c red
3M-folie 220-263

PMS Refl ex Blue PMS 340 PMS 188

c100 m73 y0 k2

r45 g0 b142 › 2D008E
RAL-niet beschikbaar
3M-folie 220-37

c100 m0 y66 k9

r0 g153 b119 › 009977
RAL-niet beschikbaar
3M-folie niet beschikbaar

c0 m97 y100 k50

r124 g33 b40 › 7C2128
RAL-niet beschikbaar
3M-folie 220-283

PMS Cool Grey 11

c0 m2 y0 k68

r102 g109 b112 › 666D70
RAL7022 Umbra grey
3M-folie 220-41
 

RUG grijsRUG donkerblauw RUG groen RUG bordeauxrood

PMS 871 PMS 877

c40 m40 y80 k0

r132 g112 b64 › 847040
RAL-niet beschikbaar
3M-folie 220-131

c30 m25 y25 k0

r142 g142 b139 › 8E8E8B
RAL9007 Grey aluminium
3M-folie 220-120

RUG goud RUG zilver

Process Black

c0 m0 y0 k100
Voor volvlakken diepzwart: c30 m30 y30 k100
r0 g0 b0 › 000000
RAL9005 Jet black
3M-folie 220-22

White

c0 m0 y0 k0

r255 g255 b255 › FFFFFF
RAL9010 Pure white
3M-folie 220-20
(Voertuigen refl ectie-folie)

Process Cyan

c100 m0 y0 k0

r0 g156 b239 › 009CEF
RAL-niet beschikbaar
3M-folie niet beschikbaar 

PMS 255

c51 m100 y0 k25

r119 g45 b107 › 772D6B
RAL-niet beschikbaar
3M-folie 220-98

RUG paars

Secundair

In het kleurenoverzicht staat 

de receptuur voor cmyk, rgb 

(+hexadecimaal) en voor een 

beperkt aantal kleuren de RAL-

kleur en 3M-foliekleuren.

De kleuren zijn een vertaling van de kleuren uit het oorspronkelijke wapen uit 1614.
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Kleurpalet
De hoofdkleur van de RUG huisstijl is rood, PMS 186, RUG-rood genoemd. 

RUG-rood kan worden gecombineerd met de kleuren uit het primaire en secundaire kleurenpalet.   

Bij het voornemen om kleuren uit het secundaire palet te gebruiken, graag contact opnemen met  

het projectbureau (zie pagina 69).

Hoofdkleur
Wanneer mogelijk wordt in uitingen RUG-rood toegepast (PMS 186). RUG-rood wordt hoofdzake-

lijk als volle kleur toegepast maar kan i.c.m. beeld als transparant rasterverloop of in tinten worden 

toegepast.

Primair kleurenpalet 
De kleuren uit het primaire palet zijn de corporate kleuren en worden gebruikt voor de gezichtbepa-

lende huisstijldragers. RUG-blauw heeft van de primaire kleuren de voorkeur. Zwart wordt hoofdzake-

lijk gebruikt voor teksten en het wit is bijvoorbeeld het wit van het papier. 

Secundair kleurenpalet 
Het secundaire palet kan gebruikt worden voor:

-  specifieke huisstijldragers met een bijzonder karakter, bijv. goud voor de bul

-  het onderscheiden van diverse tekstsoorten in omvangrijke documenten 

-  situaties die om minder uitgesproken kleuren vragen (bijvoorbeeld schilderwerk gebouwen).  

De kleuren uit het secundaire kleurenpalet mogen niet gebruikt worden ter identificatie van  

organisatieonderdelen.

Kleurensystemen
Het primaire en secundaire kleurenpalet zijn vastgelegd in een aantal kleurensystemen: 

-  PMS Pantone spot kleuren voor drukwerk in één of meer drukgangen

-  CMYK voor full-color drukwerk

-  RGB voor beeldschermgebruik

-  RAL-kleuren voor verf en lakken

-  3M-Folie kleuren voor bestickering e.d.

Let op:

De aangegeven kleuren zijn speciaal gekozen en niet tot stand gekomen door automatische soft-

warematige conversies. De cmyk waarde voor RUG rood wijkt bijvoorbeeld af van de automatische 

conversie van de PMS-kleur naar cmyk door Adobe Photoshop. 

In geval van een toepassing van één van de kleuren in een niet gespecificeerd kleurensysteem dient 

als referentie de PMS waarde te worden aangehouden. Deze dient zo dicht als mogelijk benaderd te 

worden.
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