Visuell identitet – P4
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19. P4 / Verktygslåda
Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda,
nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan
består av P1:s logotyp i svart, vitt eller färg. En
varm, modern och folklig färgpalett i en lila färg-

skala. Med fokus på det lokala perspektivet och
med snabb rapportering får P4 ett runt och kursivt identitetstypsnitt. Plus P4:s bildmanér som
är ett pågående arbete.

L ogotyp

färgpalett

ABCD 1234
typsnitt

bildmanér
Obs! Påg ående arbete
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19.1 Logotypen
Logotypen består av två delar: Bokstavsmärket
P4 samt garanten Sveriges Radio.

1011

Bokstavsmärket P4 får användas fristående om
garanten är tydligt närvarande.
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19.2 Logotyp för Pantonetryck
Dessa logotyper används för tryck på ett tryckeri
och finns i mappen Till_tryck/Pantone.

P4_pms.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
Använd Pantone-logotypen så ofta som
möjligt till tryckt material.

P4garant_pms.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
Använd Pantone-logotypen så ofta som
möjligt till tryckt material.
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P4garant_pms_neg.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
För mörk bakgrund.
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19.3 Logotyp för fyrfärgstryck
Dessa logotyper används för tryck på ett tryckeri
och finns i mappen Till_tryck/Fyrfarg.

P4_cmyk.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper

1011

P4_cmyk_sv.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper

P4_cmyk_sv_neg.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
För mörk bakgrund.

P4garant_cmyk.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper

P4garant_cmyk_neg.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
För mörk bakgrund.

P4garant_cmyk_sv.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper

P4garant_cmyk_sv_neg.eps
För offsettryck på bestruket/obestruket papper
För mörk bakgrund.
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19.4 Logotyp för webb
Dessa logotyper är i formaten eps och png. De används när du gör webb- eller skärmpublikationer.
Logotyperna finns i mappen Till_webb.

P4_srgb
För webb
Finns både i formaten png och eps.

1011

P4_srgb_sv
För webb
Finns både i formaten png och eps.

P4_srgb_sv_neg
För webb
Finns både i formaten png och eps.
För mörk bakgrund.

P4garant_srgb
För webb
Finns både i formaten png och eps.

P4garant_srgb_neg
För webb
Finns både i formaten png och eps.

P4garant_srgb_sv
För webb
Finns både i formaten png och eps.

P4garant_srgb_sv_neg
För webb
Finns både i formaten png och eps.
För mörk bakgrund.
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19.5 Logotyp för PowerPoint
Logotyper i formatet png för PowerPoint och emf
för Word. De finns i mappen
Till_Officepaketet/PowerPoint.

P4_ppt.png
För PowerPoint
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P4_ppt_sv.png
För PowerPoint

P4_ppt_sv_neg.png
För PowerPoint
För mörk bakgrund.

P4garant_ppt.png
För PowerPoint

P4garant_ppt_neg.png
För PowerPoint
För mörk bakgrund.

P4garant_ppt_sv.png
För PowerPoint

P4garant_ppt_sv_neg.png
För PowerPoint
För mörk bakgrund.
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19.6 Logotyp för Word
Logotyper i formatet png för Wordmallar och emf
för Word. De finns i mappen
Till_Officepaketet/Word_mallar.

P4_word.emf
För Word
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P4_word_sv.emf
För Word

P4_word_sv_neg.emf
För Word
För mörk bakgrund.

P4garant_word.emf
För Word

P4garant_word_neg.emf
För Word
För mörk bakgrund.

P4garant_word_sv.emf
För Word

P4garant_word_sv_neg.emf
För Word
För mörk bakgrund.
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19.7 Minsta storlek
Logotypen utan garant kan användas i storlekar ända ner till bredden 5 mm. Logotypen med
garant kan bli 20 mm i bredd som minst.

Minsta storlek
= 5 mm

1011

Minsta storlek
= 20 mm
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19.8 Friyta
Logotypen finns ofta jämte annan information
och graﬁk. För att den ska behålla sin stringens
även i dessa situationer finns en bestämd friyta.
På denna yta får inget annat placeras. En bra
regel är att alltid hålla fritt från andra graﬁska
element runt logotypen.

Friytan motsvarar höjden hos en del av
bokstaven ”P” i bokstavsmärket. När
logotypens storlek förändras, ändras även
friytan, proportionerligt med logotypen.
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sveriges radio VER 1.3

113

19.9 Bakgrund
Logotypen kan placeras på både vita och färgade
ytor, samt bilder och mönster. Viktigt är dock att
den alltid kontrasterar underlaget tillräckligt för
att bli så tydlig som möjligt. Undvik dock alltid
stökiga och oroliga bakgrunder.

Ändra aldrig färg på en del av logotypen.

Gärna såhär: Logotypen kontrasterar
bakgrunden och syns därför tydligt.

1011

Men inte såhär: Logotypen störs av
bakgrunden och framstår som otydlig.

sveriges radio VER 1.3

114

19.10 Förbjudet
Vår logotyp är unik. Det betyder att man inte får
skapa egna versioner, med liknande form eller
bokstäver. Den får inte heller manipuleras formmässigt på något sätt.

sverigesradio

1011

Pressa aldrig ihop eller drag ut logotypen

Återskapa aldrig logotypen av andra typsnitt

Addera inte effekter, såsom t ex skugga

Förändra aldrig storleken på enstaka delar

Lägg aldrig till text i logotypen

Ändra aldrig färg på logotypen
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19.11 Om digitala format
EPS (Encapsulated Postscript)
Format för filer avsedda att monteras i digitala
dokument samt för fotografi. Många bilder avsedda för tryck är också sparade i detta format.
Vår logotyp förekommer oftast i eps-format och
är ritad med vektorgrafik. Då kan den förstoras
och förminskas utan att förlora i kvalitet. Formatet eps har de logotyper i logotypbanken som
är anpassade för i huvudsak tryck.

Arbeta alltid i rätt dataprogram: Layoutprogram för
trycksaksproduktion, webbprogram för webbproduktion och PowerPoint till digitala presentationer o s v.
Var även mycket noga med att välja rätt filformat!

JPEG (Joint Photography Experts Group)
Bildformat för färgbilder. Jpeg använder förstörande komprimering, vilket gör att man förlorar
en del av originalbildens kvalitet, medan filen blir
väsentligt mindre.
PNG (Portable Network Graphics)
Format lämpligt för program som PowerPoint,
Excel m fl. Bilder som sparas i det formatet försämras inte i kvalitet även om filen komprimeras.
Formatet stöder genomskinlighet, vilket gör att
logotypen kan placeras på en färgad bakgrund
utan att få en vit ruta bakom sig. Formatet png
har de logotyper i logotypbanken som är anpassade för användning i PowerPoint och Webb.
TIFF (Tagged Image File Format)
Universellt bildformat som förutom själva bilden
innehåller information om bilden. Det används
huvudsakligen för fotografi.
EMF (Enhanced Metafile)
Vektorbaserat grafikformat för användning på
Windowsplattformen. Formatet emf har de logotyper i logotypbanken som är anpassade för användning i Word.
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20. Färger
Färger är en viktig del av vår graﬁska proﬁl. En
färg kan signalera renhet, stolthet eller trygghet.
Den kan också vara mer omedelbar, varna för
fara eller visa på något viktigt. Grundregeln är att
alltid välja färg efter ändamål. Färger uppträder
olika beroende på om de är tryckta med pms eller
fyrfärg; på bestruket eller obestruket papper;
om de visas på skärm eller ingår i en brodyr på ett
klädesplagg. För största möjliga likhet, oberoende av medium eller teknik, finns våra färger i olika
färgsystem. Utgå dock alltid från Pantoneskalan
när du ska bedöma om en färg har rätt nyans.
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20.1 Logotypens färg
Logotypen för P4 får vara i färgerna svart, vit
eller P4:s lila guidefärg.

CMYK 0/0/0/0
sRGB 255/255/255
White

CMYK 0/0/0/100
sRGB 0/0/0
Black

PMS Pantone 246
CMYK 30/95/0/0
sRGB 195/30/170
NCS S2060-R30B
PMS 246

1011
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20.2 Huvud- och komplementfärger
För att skapa variation har respektive guide tre
huvudfärger som kan användas ”själva” i t ex
tryckt material som bakgrunder eller på typografi.

Guidefärgen kan även kombineras med en komplementfärg. Komplementfärgerna används aldrig ensamma.

PMS Pantone 246
CMYK 30/95/0/0
sRGB 195/30/170
NCS S2060-R30B
PMS 246

PMS Pantone 264
CMYK 25/35/0/0
sRGB 194/175/230
NCS S2030-R50B
PMS 264

PMS Pantone 2736
CMYK 100/80/0/10
sRGB 28/41/167
NCS S3060-R70B
PMS 2736

PMS Pantone 274
CMYK 100/100/10/45
sRGB 30/21/93
NCS S6030-R60B
PMS 274
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PMS Pantone 2707
CMYK 20/5/0/0
sRGB 197/215/237
NCS S0520-R80B
PMS 2707
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20.3 Om färgsystem
Fyrfärg/cmyk innebär tryck med tryckteknikens
tre grundfärger cyan (C), magenta (M) och gul (Y)
samt svart (K). De blandas i nämnda ordning, i
varierande proportioner, för att ge önskad färg.
NCS är ett system för benämning av cirka 1500
färger. Systemet bygger på de färgegenskaper
som människan direkt kan uppfatta. Används
bl a inom färghandeln.
Pantone eller PMS är ett internationellt system
för benämning av ett tusental färger. Används i
stor utsträckning av formgivare och tryckerier.
Färgerna redovisas i kataloger tillsammans med
recept på hur de blandas.
RGB eller sRGB står för blandningen av grundfärgerna rött (R), grönt (G) och blått (B), speciellt
avpassad för visning på skärm.
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21. Typografi
En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all
skriven kommunikation. Vår typografi behöver
vara tydlig, sympatisk och stämma överens med
identiteten i övrigt. Därför har P4 sin egen
identitetstypografi att använda främst vid
trycksaksproduktion. I vardagstypografin ingår
de typsnitt vi använder i daglig kommunikation,
t ex när vi skriver brev. I digitala medier, exempelvis i en PowerPoint-presentation, är det
också lämpligt att använda vardagstypografin.

1011
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21.1 Identitetstypografi
P4 har ett eget rubriksnitt - Avenir P4. Typsnittet är en personlig variant av Sveriges
Radios identitets typsnitt Avenir. Typsnittet
finns endast som versaler och skall användas i
generösa grader och endast som rubrik. I brödtext använder vi Sveriges Radios identitetstypsnitt – Avenir.

HUVUDRUBRIK – AVENIR P4

ABCDE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
0123456789

UNDERRUBRIK / BRÖDTEX T – AVENIR

Senim dolum dolore minim numsan velismod duis nim Rud dolore mincipit
wismodigna alisit do euguerat, suscin henit ute doloreet, vullan velisl inismol
uptatem ex et am, sequisi.
Lummy nulla faccum ipit, velendip er sim illuptatue feumsan ut augiamet
la accumsan verostio eu facinci psusto del dolorti ncidui ex er sit atem acil ilit
iriure magna faccum er amconse mod dignim velit ulputpatio od eraesenim
eugue feu faci bla feu feuip enit ea commy nis estinci erci blaor inci tisi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
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21.2 Vardagstypografi
Till vardags, i brev, PowerPoint och annat egenproducerat material, använder vi typsnitt som
redan finns i våra datorer – Arial som är en
linjär och Times som är en antikva.

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
TIMES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwx 0123456789
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21.3 Om typografi
Skillnaden mellan linjär och antikva kan enkelt
beskrivas med att en antikva har serifer eller
»klackar» medan en linjär är utan. Till rubriker
och kortare texter lämpar sig linjärer medan
en längre text blir oftast mer lättläst med en
antikva.

Om du ofta producerar trycksaker eller känner
dig osäker kan det vara bra att titta i en bok om
typografi, till exempel »Typografisk handbok»
av Christer Hellmark från Ordfront förlag
(isbn 91-7324-606-9).
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22. Exempel verktygslåda
Här visas exempel på hur typografi och guidelogotyp fungerar till det egna bildmanéret, inköpta bilder eller på en enfärgad bakgrund, med en
färg hämtad ur den egna färgpaletten. Guidens
eget huvudrubriktypsnitt används alltid i generös grad i svart, vitt eller i färg från den egna

hyllad
poet pratar
om hur
åren går
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.

färgpaletten. Till underrubrik och finstilt information används det gemensamma typsnittet
Avenir. Beroende av bildens bakgrundsfärg och
motiv används guidelogotypen i svart eller vitt.
Guidelogotyp placeras i nedre högra hörnet. I
undantagsfall används guidelogotypen i färg.

hyllad
poet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.

hyllad
poet pratar
om hur
åren går
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.
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22.1 Exempel verktygslåda
HUVUDfärger
För att skapa variation har respektive guide tre huvudfärger som kan användas
”själva” i t ex tryckt material som bakgrunder eller på typografi.

hyllad
poet pratar
hyllad
om hur
poet pratar
hyllad
åren går
om hur
poet pratar
åren går
om hur
åren går
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin
Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30

hyllad
poet pratar
hyllad
om hur
poet pratar
hyllad
åren går
om hur
poet pratar
åren går
om hur
åren går
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30
Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin
Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30

LOGOT YPFÄRG + komplementfärger
Guidefärgen kan kombineras med en komplementfärg.
Komplementfärgerna används aldrig ensamma.

+
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hyllad
poet pratar
om hur
åren går

hyllad
poet pratar
om hur
åren går

hyllad
poet pratar
om hur
åren går

Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Elesto ea feugiam dio odolobore vel euiscidui bla
alit lor augiamet, quipis augait nisis del ius trud tat
aci blan henis eum dolobor periustin

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30

Programmet i kanalen, tisdagar kl 13–14.30
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23. Exempel applikationer
Exempel på PowerPoint, affisch och andra
trycksaker.

ORT / DA TUM

The presentation
headline
SID 2 av 20

hyllad
poet pratar
om hur
åren går
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient

P4 / SVERIGES RADIO AB
105 10 Stockholm, Sweden
Besök Oxenstiernsgatan 20

Tel +46 8 784 21 68
Fax +46 708 16 61 99
sverigesradio.se /p4

Ort år-månad-dag

Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.

Times 10pt /12,5pt spärrad 15
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas
nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien.
Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam
accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui
quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit
eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer
ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum
Vänliga hälsningar

Förnamn Efternamn
Titel

67%

44%

45%
35%
35%

1011

sveriges radio VER 1.3

127

24. Lokala logotyper
P4 logotypen finns i lokala varianter. Dessa används när det inte är P4 riks som är avsändare.
Logotyperna finns i stående och liggande for-

1011

mat för att vara så lättapplicerad som möjligt.
Logotyperna kommer snart finnas tillgängliga
även i färg.
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24.1 Exempel verktygslåda
Här visas exempel på hur typografi och guidelogotyp fungerar till det egna bildmanéret, inköpta bilder eller på en enfärgad bakgrund, med en
färg hämtad ur den egna färgpaletten. Guidens
eget huvudrubriktypsnitt används alltid i generös grad i svart, vitt eller i färg från den egna

hyllad
poet pratar
om hur
åren går
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.

färgpaletten. Till underrubrik och finstilt information används det gemensamma typsnittet
Avenir. Beroende av bildens bakgrundsfärg och
motiv används guidelogotypen i svart eller vitt.
Guidelogotyp placeras i nedre högra hörnet. I
undantagsfall används guidelogotypen i färg.

hyllad
poet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.

hyllad
poet pratar
om hur
åren går
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
Programmet i kanalen, tisdag kl 13–14.30.
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24.2 Exempel verktygslåda
HUVUDfärger
För att skapa variation har respektive guide tre huvudfärger som kan användas
”själva” i t ex tryckt material som bakgrunder eller på typografi.

hyllad
poet pratar
hyllad
om hur
poet pratar
hyllad
åren går
om hur
poet pratar
åren går
om hur
åren går
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LOGOT YPFÄRG + komplementfärger
Guidefärgen kan kombineras med en komplementfärg.
Komplementfärgerna används aldrig ensamma.

+
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24.3 Exempel applikationer
Exempel på PowerPoint, affisch och andra
trycksaker.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas
nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed
fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien.
Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam
accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui
quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit
eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer
ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum
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