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Teko DVD on mõeldud kasutamiseks maja
siseselt ning selle infot ei jagata kunagi täis
mahus trükiste tootjatele. Välja võib jagada 
vaid konkreetse tellimuse piires vajalikku 
infot. Valmis kujundatud trükiste puhul 
tuleb tootjale saata kokkupakituna vastav 
kaust, ning juhisest vastav lehekülg välja 
võtta	(extract).

Kui tootja soovib eraldi mõnda logo või 
komponenti,	tuleb	kaasa	panna	terve	“trü
kikoda” folder.

Kui	tellitakse	täiesti	uut	kujundust,	mida	
veel	olemas	ei	ole	(nt	tänavareklaami),	tuleb	
tootjale saata terve juhis koos kõigi kujundus
elementidega	ja	logodega.

Iga	uue	 (juhises	mittekajastuva)	 trükise	
kujundamisel tuleb tootjalt nõuda enne 
trükkimist kujunduse eskiisi ning veenduda 
selle	sobivuses	Teko	identiteedi	juhisega.	Kui	
eskiisis või tootes esineb kujundus likke või 
trükitehnilisi vigu, peab tootja need ilma 
lisatasuta korri geerima. 

print = RGB ja trükk = CMYK

CMYK tähendab sisuliselt 4 värviga trükki
mist, millega on võimalik taasesitada kõiki 
teisi värve. Vähema hulga värvidega trüki
takse rahalise kokkuhoiu või mingi väga kindla 
värvi saamiseks — vähema kui 4 värviga ei 
ole enam võimalik taasesitada kõiki teisi 
värve. Neid konkreetseid värve kutsutakse 
Spot värvideks.

Üleval ribal on ära näidatud roosaga peatüki 
nimetus või mustaga kõnealuste failide füü
siline asukoht. 
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Tallinna Teeninduskooli kaubamärk kujutab 
värsket basiilikulehte koos akronüümiga 
Teko. Märk lisatakse sisule garniiriks just 
nagu basiilik toidule või komm padjale. Märk 
on tervik, mille osi eraldi ei kasutata ega 
muudeta. Märki võib kasutada nii iseseisvalt 
kui	koos	kirjade	või	objektidega	—	kasvõi	
toiduga.

Eelistatud on CMYK värvidega gradient märgi 
kasutamine. Väheste värvidega trükistel või  
muudel tehnilistel põhjustel võib kasutada 
spot värvi 362C või musta. Mustvalgel laser
printeril trükkimiseks on soovitatav kasutada 
musta märki.

Märgi miinimumsuurus on 15 mm. Survetrüki 
ning graveeringu puhul 25 mm.

15 mm
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5+Catering

HostelTallinna 
Teeninduskool

5+Meeli
Kaldma

5+Tordivõistlus

Teko kaubamärk moodustab koos all üksuste 
pealkirjadega logo, mille osi eraldi ei muu
deta.	Märk	asetseb	kirjast	alati	vasakul	v.a	
tehnilised erijuhud, millal kasutatake parem
poolse suunaga märki.

Kaubamärgina on kaitstav vaid lühendist 
Teko ning basiilikulehest koosnev märk — 
 sõna lühend Teko üksinda kaitstav ei ole. 
Teatud juhtudel võidakse märgi kaitset vaid
lustada — siis on võimalik kaitsta märki koos 
allüksuse	pealkirjaga	(nt	Teko	Catering).

Vastavalt vajadusele on lubatud moodus
tada märgist ning kirjast koosnevaid alter
natiivseid	logosid,	kus	tohib	kasutada	ainult	
kirjatüüpi Calibri Bold ülal näidatud viisil. 
Ainsana kasutatakse erinevat kirjatüüpi 
 Tallinna Teeninduskooli logos, fondiks on 
ITC	Benguiat	Gothic.
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Catering
Catering

Catering
Catering

Mustvalget märki kasutatakse ainult juhul kui 
tehniliselt ei ole võimalik kasutada värvilist 
märki.	Negatiivis	võib	kasutada	ainult	must
valget märki. Märk ei tohi olla läbipaistev ning 
seda ei või ühelgi viisil deformeerida.

Hostel
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Kujunduses ei kasutata muid värve peale 
ülaltoodute	(v.a	fotod	ja	illustratsioonid).

Roheline	 (põhi)värv	 võib	esineda	ainult	
	logos	või	fotodel,	mitte	tekstis	ega	kujundus
elementidel.	Gradiendi	suund	on	alati	vasa
kult paremale – tumedast heledamaks.

PMS 362C

K

PMS 213C

PMS 213C 30%
PMS 182C

K

C0, M80, Y20, K0

C0, M29, Y12, K0

C94, M16, Y93, K3

C58, M0, Y86, K0

#000000

#E64E7F

#F7C9CC

#008440

#7EB747

Spot	(Pantone) CMYK	(Process) RGB (arvuti,	koopiakeskused)
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Calibri
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ö Ü X Y 
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w õ ä ö ü x y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ö Ü X Y 
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w õ ä ö ü x y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Õ Ä Ö Ü X Y 
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w õ ä ö ü x y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1. PEALKIRI

1.1 Alapealkiri

1.1.1 Ala-alapealkiri

rõhuasetus, rõhuasetus, kursiiv

Kasutatakse ainult kirjatüüpi Calibri, mille 
rõhu asetust muudetakse kirjasuuruse ning 
värviga.	Pealkirja	teksti	võib	kirjutada	Teko	
sekundaar värviga — trükitehnilistel põhjustel 
peab see olema 100% magenta [C0,M100, 
Y0, K0]. Rõhuasetusena võib kasutada ka hall
toone,	arvestades,	et	punktisuuruse	juures	
<10pt	jääb	halltoonides	tekst	halvasti	loetav	
ning säbruline. 

Calibri kasutusõigus omandatakse tarkvara
paketi	Office	2007	või	Windows	Vista	ostmi
sel. Kui tehniliselt ei ole võimalik kasutada 
peamist	kirjatüüpi	(näiteks	veebilehe,	pre
sentatsiooni	või	ekirja	sisutekstides),	asen
datakse see levinuma kirjatüübiga Arial. 
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Tallinna 
Teeninduskool
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Sepa

Sirbi

Kopli

Maleva

Sitsi

Angerja

Volta

Telliskivi Balti jaam

Põhja puiestee Linnahall

Mere puiestee

F. R. Kreutzwaldi
Hobujaama

Viru

Paberi

Keskturg

Autobussijaam

Lubja

Majaka

Sikupilli

Majaka põik

Pae

Väike-Paala

Ülemiste

Vabaduse väljak

Kosmos

Vineeri

Tallinn-Väike

Tondi “Kalev”

L. Koidula Kadriorg

J. Poska

Ülemiste 2 4Tondi 3 4

Kadriorg 1 3
Kopli 1 2

5+

Hoste
l

www.tttk.ee   www.teeninduskool.ee
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45˚

Teko	märki	kasutatakse	alati	sirgelt	või	45°	
nurga	all,	kuid	mitte	kunagi	nime	suhtes	
tagurpidi. Sama reeglit järgitakse ka märki 
käsitsi kleepides.

Vasakpoose ning parempoolse suunaga märgi 
jaoks on olemas eraldi failid. Primaarselt 
kasutatakse vasakpoolse suunaga märki 
ning parempoolset eriolukordades nagu 
näiteks kahepoolsetel välireklaamidel, kus 
ühel poolel on üks fail, teisel teine.
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Tänukiri
Tatiana

044K õpperühm
Yurkevich’ile

Aktiivse osavõtu eest 
kooli esindamisel

Meeli Kaldma

Tallinnas 29. veebruaril

Direktor

Hostel

Pealkiri

Sandre	 miniamconsed	 modolortin	
veniscipisci	enibh	euis	eumsandit	wisl	
ute dolessi.
Er	iliqui	tie	feum	veniamet	ut	lor	susci	
blan utat at irilit ilit non et praessequam 
nismod	delenit	prat	nim	zzriusc	iliqu
isi	blaore	vel	ullam,	quam	vercidunt	
augiamcore	delit	in	heEd	molute	delit	
in	eugait,	sequis	adio	ea	feu	faccummy	
num dolor sequipit lum iurer sequat 
acillaorpero	od	mod	dipit	nonsectet,	
qui	enim	zzrilla	conulla	corperatuero	
od tat.
Igna	aute	magna	faccum	euisi	tem	duip
sus	cilisis	aci	euguer	autat	 ing	eugue	
magna	feum	vendrem	qui	exero	od	te	
dolor	ipsustrud	deliscing	eui	tet	augueri

Teko märki kasutatakse kolmel viisil:
1)	suhtes	meediumiga,	nt	paberilehest	eenduv.	
2)	suhtes	mingi	kirjaga,	moodustades	logo.	
3)	suhtes	mingi	objekti	või	fotoga,	objektist	eenduvalt.
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Antud	näites	suhestub	märk	pigem	teksti	kui	
paberiga, kuid teeb seda ebaloomulikul viisil. 
Jääb segaseks, mis on millega seoses. Fondi 
ning värvi valik on lõbus kuid üleliigne ning 
ei väljenda Teko ühtset visuaalset keelt. A4 
formaat domineerib kujunduse enda üle — 
targem on kasutada selliste sildikeste jaoks 
alternatiivseid formaate. Samuti mängib 
rolli paberi valik.

Kasutades	vaid	ühte	fonti,	ettenähtud	värve	
ning paigutust, on tulemus lihtne ning kindla
käeline — jätab usaldusväärse mulje.
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Kujundused



Põhikooli baasil
Kokk (eesti ja vene keeles)
Pagar (eesti ja vene keeles)
Müüja (eesti keeles)

Keskkooli baasil
Kokk (eesti ja vene keeles)
Kelner-ettekandja (eesti keeles)
Müügiesindaja (eesti keeles)
Müügikorraldaja (eesti keeles)

Tule õpi 
Tallinna Teeninduskoolis!
Kui Sa juba töötad toitlustuses või kaubanduses, aga Sul ei ole 
vastavat väljaõpet, siis tule Tallinna Teeninduskooli! 
Töökohapõhises õppes on võimalik ühendada töö ja õppimine.

www.teeninduskool.ee 
info telefonil 6053108

Tallinna 
Teeninduskool

Töökohapõhine õpe 
(põhikooli baasil)
Kokk (eesti ja vene keeles)
Pagar (eesti ja vene keeles)
Müüja (eesti keeles)

Töökohapõhine õpe 
(keskkooli baasil)
Kokk (eesti ja vene keeles)
Kelner-ettekandja (eesti keeles)
Müügiesindaja (eesti keeles)
Müügikorraldaja (eesti keeles)

www.teeninduskool.ee 
info telefonil 6053108

Tule õpi 
Tallinna Teeninduskoolis!

Keskkooli baasil (kutseõpe)
Kokk (eesti ja vene keeles)
Kondiiter (eesti ja vene keeles)
Hotelliteenindaja (eesti keeles)
Müügikonsultant (eesti keeles)
Müügikorraldaja (eesti keeles)
Müügiesindaja (eesti keeles)

Põhihariduse nõudeta kutseõpe
K-Kondiiter (eesti ja vene keeles)
K-Puhastusteenindaja (eesti ja vene keeles)

Põhikooli baasil (kutsekeskharidus)
Kokk (eesti ja vene keeles)
Pagar-kondiiter (eesti ja vene keeles)
Puhastusteenindaja (eesti ja vene keeles)
Müüja (eesti keeles)
Majutusteenindaja (eesti keeles)

Tallinna 
Teeninduskool
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Tänukiri
Tatiana

044K õpperühm
Yurkevich’ile

Aktiivse osavõtu eest 
kooli esindamisel

Meeli Kaldma

Tallinnas 29. veebruaril

Direktor
Tänukirja	/	kiituskirja	blankett	on	Adobe	PDF	
formaadis	formular,	mida	saab	täita	Acrobat	
Readeriga. Tänukiri / kiituskiri prinditakse 
paksule	poolmatile	valgele	paberile.
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Logoga emaili signatuuri kasutamiseks tuleb 
aadressile	www.teeninduskool.ee	laadida	failid	 
/teko.gif ja /riba.gif. Outlookile või Outlook 
Expressile	tuleb	ära	näidata	faili	signatuur.htm 
asukoht. Outlooki võimaldab singatuuri blan
keti	muutmist	programmist,	Outlook	Expressi	
puhul tuleb konkreetse kasutaja rekvisiidid 
sisestada eelnevalt HTMLi.

Logoga signatuuri kasutamine eeldab saatja 
ning vastuvõtja serverilt HTML emaili läbilu
bamist, milles kaheldes on targem kasutada 
senist	tekstipõhist	signatuuri.

Lugupidamisega
Anne Mäe
karjäärinõustaja

Tallinna Teeninduskool

Majaka 2, 11412 Tallinn
Tel. +372 605 3106
Mob. +372 53490063
Fax.	+372	638	1262
anne.mae@teeninduskool.ee
www.teeninduskool.ee

<!DOCTYPE	html	PUBLIC	“//W3C//DTD	XHTML	1.0	Transitional//EN”	“http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd”>
<html	xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta	httpequiv=”ContentType”	content=”text/html;	charset=UTF8”	/>
<title>Teko</title>
</head>
<body>
<p	style=”fontfamily:	calibri,	helvetica,	arial,	sansserif;
	 fontsize:	11pt;”>	Lugupidamisega<br	/>
		Anne	M&auml;e<br	/>
		karj&auml;&auml;rin&otilde;ustaja	</p>
<br	/>
<table	border=”0”	style=”marginbottom:4px;	marginleft:2px”>
		<tr>
				<td><p	style=”fontfamily:	calibri,	helvetica,	arial,	sansserif;
	 fontsize:	14pt;
	 “>Tallinna	Teeninduskool</p></td>
				<td><img	src=”http://www.teeninduskool.ee/teko.gif”	alt=”Teko”	width=”50”	
height=”38”	border=”0”	/>
				</td>
		</tr>
</table>
<table>
		<tr>
				<td><p	style=”fontfamily:	calibri,	helvetica,	arial,	sansserif;
	 fontsize:	11pt;	margintop:4px;	“>	Majaka	2,	11412	Tallinn<br	/>
								Tel.			+372	605	3106<br	/>
								Mob.	+372	53490063<br	/>
								Fax.		+372	638	1262<br	/>
								anne.mae@teeninduskool.ee<br	/>
								www.teeninduskool.ee	</p></td>
		</tr>
</table>
</body>
</html>
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*Mapid	kaetakse	alati	kohtlakiga.
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Esitluse teema  /  Esitleja nimi  / kuupäevTallinna 
Teeninduskool

1. PEALKIRI

1.1 Alapealkiri

1.1.1 Ala-alapealkiri

rõhuasetus, rõhuasetus, kursiiv
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A4
297x210 mm

A4
volditud

A4
volditud

A5
148x210 mm

A6
105x148 mm

C4
324x229 mm

C5
162x229 mm

C6
114x162 mm

C4
324x229 mm

Teko märk kleebitakse ümbriku esiküljele 
alla vasakusse nurka, mis on ümbrike mär
gistamisel ainus vaba ruum. Tagaküljele võib 
kleepsu panna nii nurkadesse kui saatja 
väljast eenduvalt.
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Prices 

starti ng at

35€

Welcome!
Teko Hostel lies in the very centre 
of  Tallinn, near the Central Market.
In summer we offer reasonably priced 
   acco mo da tion and our friendly serving 
staff guarantee you a cosy atmosphere.

We offer double and triple rooms. 
Showers and toilets are on the corridor. 
It is possible to watch TV in the lobby. 
Additional facilities include wifi, parking, 
a phone booth and a public computer.

Prices include breakfast,sheets and towels.
Breakfast is offered on the first floor from
7.00 - 10.00 (weekdays),
8.00 - 11.00 (weekends).
01st of June - 20th of August price includes 
breakfast. During the winter period 
the hostel doesn’t offer breakfast.

Lastekodu Street 13,
Tallinn, 10113, Estonia
Phone: (+372) 68 11 352
E-mail: hostel@teeninduskool.ee
www.teeninduskool.ee/hostel
Hostel reception is open from 07.00-
23.00. Hostel is open around the clock.

Tallinn School of Service Hostel
www.teeninduskool.ee/hostel/
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ERIALAD 2009

PÕHIKOOLI BAASIL (kutsekeskharidus) 
Kokk   3,5 aastat eesti ja vene keeles
Pagar-kondiiter 3 aastat eesti ja vene keeles
Puhastusteenindaja 3 aastat vene keeles
Kodumajandus 3 aastat eesti keeles
Müüja 3 aastat eesti keeles
Majutusteenindaja  3,5 aastat eesti keeles

PÕHIKOOLI BAASIL (ilma keskhariduseta, ainult eriala)
Puhastusteenindaja 1,5 aastat eesti ja vene keeles

KESKKOOLI BAASIL
Kokk   2 aastat eesti ja vene keeles
Kondiiter 1 aasta eesti ja vene keeles
Hotelliteenindaja 2 aastat eesti keeles
Müügikonsultant 1 aasta eesti keeles
Müügikorraldaja 2 aastat eesti keeles
Müügiesindaja 2 aastat eesti keeles

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE (keskkooli baasil)
Kokk   2 aastat eesti ja vene keeles
Kondiiter 1 aasta eesti ja vene keeles
Kelner-ettekandja 1 aasta eesti keeles
Müügikorraldaja 2 aastat eesti keeles
Müügiesindaja 2 aastat eesti keeles

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE (põhikooli  baasil, ainult eriala)
Kokk   2 aastat eesti ja vene keeles
Pagar 1,5 aastat eesti ja vene keeles
Müüja 2 aastat eesti keeles

Nõutavad dokumendid:
1. avaldus (kirjutatakse kohapeal)
2. haridustunnistuse originaal või kinnitatud koopia
3. iseloomustus koolist või töökohast (soovituslik)
4. 4 fotot 3 x 4 cm
5. arstitõend (Lisada märge: võib õppida ja töötada „KONKREETNE ERIALA“)
6. passi/ID-kaardi koopia
7. CV (elulookirjeldus)

Vastuvõtul arvestatakse:
•	 Põhi-või	keskkooli	lõputunnistuse	10	aine	keskmist	hinnet;
•	 Vestlusel	üles	näidatud	huvi	eriala	vastu;
•	 Valmisolekut	õppida	valitud	erialal.

Dokumentide vastuvõtt 19.juuni–10 august 2009,  
Majaka 2 Tallinn
•	 Sisseastumisavalduse	saab	esitada	elektrooniliselt	infosüsteemi	www.sais.ee  
 kaudu alates 19. juunist kuni vastuvõtu lõpuni. Avalduse saab täita ka   
 kohapeal, sisse logimiseks on vaja kaasa võtta pangaparoolid või   ID-kaart   
 (peate teadma ID-kaardi pin-koodi).

Vestluskomisjonid:
•	 Põhikooli	baasil	12.–14.	august	2009
•	 Keskkooli	baasil	17.–19.august	2009
•	 Töökohapõhised	rühmad	26.–27.august	2009	

Sisseastumistulemuste avalikustamine:
•	 Põhikooli	baasil	17.	august	2009
•	 Keskkooli	baasil	21.	august	2009

Täpsem info: vastuvott@teeninduskool.ee
Telef.	6053108
Aadress: Majaka 2, Tallinn 11412
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Siin on hea 
praktikal olla!

Kleepsud trükitakse Spot värvi
dega 362C ja K. Sinine värv on 
stantsijoonis.
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Sepa

Sirbi

Kopli

Maleva

Sitsi

Angerja

Volta

Telliskivi Balti jaam

Põhja puiestee Linnahall

Mere puiestee

F. R. Kreutzwaldi
Hobujaama

Viru

Paberi

Keskturg

Autobussijaam

Lubja

Majaka

Sikupilli

Majaka põik

Pae

Väike-Paala

Ülemiste

Vabaduse väljak

Kosmos

Vineeri

Tallinn-Väike

Tondi “Kalev”

L. Koidula Kadriorg

J. Poska

Ülemiste 2 4Tondi 3 4

Kadriorg 1 3
Kopli 1 2

5+

Hoste
l

Kinkekotina kasutatakse alati linasest 
või	 	paberist	kotti,	millele	trükitakse	Teko	
kujundus elemente koos logoga.
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*Lipp	on	alati	kahepoolne.
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Ideaalne paigutus näeb ette märgi pai
gutamist	hoonete	katusele	45°	nurga	all	
eenduvalt. Illustratsioonil on proportsioo
nid üle paisutatud – tegelikkuses tuleb jäl
gida märgi sobitumist vastavalt hoonele. 
	<—	Ruumiline	logo	on	alati	kahepoolne.	
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Kokk

Pagar-kondiiter

Müüja

Majutusteenindaja

Koduteenindaja

Kondiiter

Hotelliteenindaja

Müügikorraldaja

Müügiesindaja

Müügikonsultant

Pagar

Kelner-ettekandja
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Lõigatud servadega  PVC plaadile trükitakse 
kahepoolselt ning kahes eksemplaris Teko 
leheke ning üks [Tallinna Teeninduskool www.
teeninduskool.ee]	silt.	Jäätis	trükitakse	ripp
bännerile.	Otsaplaatidele	kinnituva	“Teko	
riba” võib trükkida PVCle, paberirullile või 
kangale. Värvilised seinaplaatide katted 
soetatakse messikeskuselt või võetakse 
ise kaasa — värvid peavad vastama juhises 
näidatuile.
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Pastakas on soovitatavalt valget värvi ning 
sellele trükitakse värvi PMS 362C aluseks 
võttes.

teeninduskool.ee

teeninduskool.ee

teeninduskool.ee

41 Teko identiteet / kujundused / pastakas



Tatjana 
Tordiküpsetaja

Tatjana 
Tordiküpsetaja

PMS 362C

Tatjana 
Tordiküpsetaja

Melle 
Melon

Peeter 
Pirukas

Eha 
Oa

Teko	märk	tikitakse	mõlemale	hõlmale	nii,	
et hõlmasid ühte kui teistpidi kinni pannes 
jääks	märk	nähtavale	ning	tekstiga	kohakuti.		
Eesti	lipp	moodustab	Teko	märgist	poole.	
Et lipu valge riba tajutav oleks, ääristatakse 
terve lipp kerge musta randiga. Teko värvi 
referentsiks on PMS 362C.
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eest
tagant
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Salvrätikutele	võib	trükkida	nii	täisvärviga	
kui survetrükiga. Märgi miinimumsuurus 
on 15 mm, survetrükis 25 mm.
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16x9	valge

16x9	must

4x3	valge

4x3	must

Videopõhjad on mõeldud kasutamiseks 
 Adobe Premier tarkvaraga. Valget põhja 
kasutatakse valge taustaga lõppmeediumi 
puhul, nt valged veebilehed — musta vas
tavalt musta taustaga meediumitel, nt tele
monitorid. Suurema kui veebiresolutsiooni 
puhul on tarvis kasutada põhjasid laiendiga 
[.eps]

Videodes kasutatakse ainult kirjatüüpi 
 Calibri vastavalt valge, musta või Teko roosa 
 värviga.
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tel 6 826 139
GSM 56 451 510
valdo.unt@teeninduskool.ee

Tallinna Teeninduskool
11412, Majaka 2, Tallinn
www.teenindsukool.ee/catering

Catering

Tel +372 6 811 352
hostel@teeninduskool.ee
www.teeninduskool.ee/hostel

Teko Hostel
Lastekodu 13
10113 Tallinn, Eesti

Hostel

Anne Mäe
Karjäärinõustaja
anne.mae@teeninduskool.ee

tel +372 605 3106
faks +372 6381 262
GSM +372 53 490 063

Tallinna Teeninduskool
Majaka 2, 11412 Tallinn
www.teeninduskool.ee

tel:
gsm:
faks:

Tallinna Teeninduskool
Majaka 2, 11412 Tallinn
www.teeninduskool.ee

@teeninduskool.ee

info@teeninduskool.ee

tel +372 605 3102
faks +372 638 1262

Tallinna Teeninduskool
Majaka 2, 11412 Tallinn
www.teeninduskool.ee
Vastuvõtt +372 605 218

Tallinna 
Teeninduskool

Visiitkaardid trükitakse paksule ~300g pool
matile	paberile,	mis	kannatab	pastakaga	
kirjutamist. Trükiks kasutatakse kolme Spot 
värvi 362C, 213C, K. Neljas sinine värv on 
stantsijoonis.
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Mugavama navigeerimise ning kauba
märgi ühtsuse huvides on soovitatav osta 
 domeenid: 

www.teko.ee
www.tallinnateeninduskool.ee	
www.tekocatering.ee	
www.tekohostel.ee

Teeninduskooli kodulehel avaneb hiirega 
logost üle liikudes menüü, mis võimaldab 
kiiresti	soovitud	teenuseni	jõuda	või	teavitab	
teenuste olemasolust. Esilehel kuvatakse 
pilte koolielust ja tegemistest. 

Toetajate logodest üle liikudes, muutuvad 
need värviliseks. Logod on organiseeritud 
failide	järgi	võrgustikule:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Failides on kaasas väiksed ikoonid [.ico]
veebilehtedel kasutamiseks:
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Teko	visuaalne	identiteet	2009
Norman Orro


