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1
HISTORIA

Firma Puszman to firma rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przed II wojną światową Stanisław Puschmann założył 
w Kobylej Górze zakład stolarsko-siodlarski i nauczył rzemiosła swoich synów Józefa i Antoniego. Po jego śmierci – młodszy z 
braci Antoni - objął zakład i przeniósł się wraz z rodziną na ziemie odzyskane do Sycowa. Był to rok 1955. W Sycowie rozszerzył 
działalność rzemieślniczą o usługi tapicerskie, by następnie z upływem lat i wzrostem zamożności lokalnych mieszkańców 
rozpocząć produkcję mebli wypoczynkowych. Stopniowo rozszerzał asortyment produkowanych mebli, podążał za trendami
i zdobywał coraz szersze rynki zbytu. 



Prowadzenie prywatnego zakładu w czasach głębokiego komunizmu wymagało odwagi i determinacji. Dzięki jego sile i uporowi 
firma przetrwała szykany i zastraszanie ze strony ówczesnych władz. W latach ’80 zatrudniano już 25 osób, co na tamte czasy 
było niemałym wyczynem. Nagła śmierć Antoniego w 1985 roku była wstrząsem  nie tylko dla rodziny ale i dla losów firmy. Firmę 
wskrzeszono w 2000 roku, a stery objęła najmłodsza z córek Antoniego Magdalena Puszman-Kornak,aby wspólnie z mężem 
Cezarym Kornakiem prowadzić ją i rozwijać do dzisiejszego dnia. W 2015 roku firma Puszman obchodziła 60 jubileusz
działalności.



Od 2000 roku logo firmy przeszło kolejne ewolucje.
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2
ROZWÓJ

Firma Puszman chce budować swoją pozycję rynkową w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki.
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WIZJA
Być najbardziej cenioną meblarską marką modową w Polsce, z dumą budowaną na tradycji i dziedzictwie. 

MISJA
Oferowanie mebli o modnym i ponadczasowym wzornictwie.



3
PODSTAWOWA FORMA ZNAKU

Logo firmy Puszman w swojej podstawowej formie występuje w formie literniczej.
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4
LOGO Z HASŁEM

Logo firmy Puszman może występować z hasłem „timeless design since 1955".
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5
HASŁO

Hasło firmy Puszman może występować niezależnie tylko w układzie pionowym.
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6
KONSTRUKCJA ZNAKU

Siatka modułowa jest podstawowym elementem opracowania księgi znaku. Umieszczenie logo na siatce modułowej 
wyznacza proporcje znaku i określa relacje między poszczególnymi elementami.
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7
POLE OCHRONNE ZNAKU

Aby zagwarantować odpowiednią czytelność znaku należy chronić wolną przesterzeń wokół logo.
W przypadku logo Puszman pole ochronne wyznacza wysokość litery P.
W przypadku hasła w układzie pionowym pole ochronne wyznacza wysokość cyfy 1.   
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8
KOLORYSTYKA

Logo oraz hasło firmy Puszman posiadają ściśle określoną kolorystykę.
Logo oraz hasło w wersji czarnej występują domyślnie na białym tle. Dopuszcza się stosowanie znaków bez pola ochronnego,
jeśli kolory tła nie są agresywne i nie zaburzają czytelności.

puszman.com 23

KOLOR CZARNY

C-0, M-0, Y-0, K-100
R-15, G-13, B-21
PANTONE Neutral Black C
RAL 9005

KOLOR BIAŁY

C-0, M-0, Y-0, K-0
R-255, G-255, B-255
PANTONE Bright White
RAL 9016



9
TYPOGRAFIA

W logo firmy Puszman użyto kroju Futura PT. Hasło firmowe pisane jest krojem Futura PT w odmianie Book.
We wszystkich materiałach promocyjnych firmy dopuszcza się wyłącznie krój Futura PT w odmianach Book, Demi oraz Bold.
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Futura PT Bold
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

Futura PT Demi
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

Futura PT Book
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
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SKALOWANIE I MINIMALNY ROZMIAR

Dopuszczalne jest jedynie skalowanie znaku z zachowaniem jego proporcji. Aby logo zachowało czytelność należy 
przestrzegać minimalnych wielkości znaku.
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