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FTA  DESIGNMANUAL INDLEDNING

Designmanualen har til formål at sikre en ensartethed og kvalitet i anvendelsen af Foreningen

Tilgængelighed for Alle’s logomateriale. Manualen indeholder anvisninger og eksempler på 

brugen af logomateriale og disse skal følges i alle arbejdsprocesser som vedrører

Tilgængelighedsmærket, A’et, vignetterne og FTA’s logo og navn.

Designmanualen suppleres af elektroniske filer som kan rekvireres hos sekretariatet.

Mærkeordningen

Tilgængelighedsmærkeordningen er udviklet for at sætte fokus på tilgængelighed, således at

feriemuligheder i Danmark bliver et reelt godt tilbud til alle.

Mærkeordningen omfatter krav og bestemmelser i relation til syv handicapkategorier:

• kørestole

• gangbesværede, arm og håndhandicappede

• synshandicappede

• hørehandicappede

• personer med astma og allergi

• udviklingshandicappede

• personer med læsevanskeligheder

Mærkeordningen er en kvalitetsordning og en garanti overfor forbrugeren, om at forholdene i en

mærket virksomhed er tilgængelige i henhold til de krav ordningen foreskriver. For forbrugeren

betyder det en lettere planlægning og en mulighed for at afstemme sine forventninger til stedet

efter de faktiske forhold.

For virksomheder er mærkeordningen et værktøj til systematisk at arbejde med tilgængeligheds-

forhold i virksomheden. Gennem rådgivnings- og uddannelsestilbud, faktiske registreringer i 

virksomheden og udarbejdelse af handlingsplaner for en årrække frem vil virksomheden støt og

roligt udvikle sig og leve op til de danske standarder for tilgængelighed. 

Mærkeordningen er med til at fremhæve virksomheder, der kan tilbyde god tilgængelighed for

handicappede og personer med funktionsnedsættelse til glæde for såvel virksomhederne som

forbrugerne.

FTA

Foreningen Tilgængelighed for Alle har til formål at varetage driften af en tilgængeligheds-

mærkeordningen.

Det er FTA’s målsætning at 300 danske turistvirksomheder (hoteller, feriecentre, vandrehjem,

campingpladser, restauranter, museer, forlystelsesparker) har erhvervet mærket med udgangen

af 2006. 

Stifterne af foreningen er De Samvirkende Invalideorganisationer, HORESTA og Danmarks

Turistråd.

Foreningen har kontor i Hvidovre.
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FTA  DESIGNMANUAL TILGÆNGELIGHEDSMÆRKET

Tilgængelighedsmærket

Tilgængelighedsmærket er et symbol for god tilgængelighed.

FTA vil arbjede for at mærket bliver et internationalt anerkendt symbol for Access/Accessibility,

og på dansk for Adgang.

Der er lagt vægt på at mærket er enkelt i sin udformning og farvevalg, da det skal kunne 

optræde i mange forskellige sammenhænge, både i trykt materiale, på skilte og elektronisk.

Mærket skal være let at genkende. 

Tilgængelighedsmærket består af et A i kombination med vignetter for de enkelte 

handicapkategorier og en forklarende tekst til vignetterne.  

I sin udførelse symboliserer det en plan over et område og adgangen ind i dette.

Brug

Tilgængelighedsmærket må anvendes af certificerede virksomheder i eget 

markedsføringsmateriale, hvor virksomheden omtales. Såfremt andre måtte ønske at gengive

mærket skal dette altid ske i en sammenhæng med en præsentation af mærkeordningen.

I tvivlstilfælde skal der indhentes tilladelse fra sekretariatet.
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Kørestolsbrugere

Gangbesværede, arm- og håndhandicappede

Hørehandicappede

Astma og allergi

Synshandicappede

Udviklingshandicappede

Læsevanskeligheder

Tilgængelighedsmærket anvendes bla. som skilt, der opsættes hos certificrede virksomheder.



FTA  DESIGNMANUAL TILGÆNGELIGHEDSMÆRKET

Farve

Det gengives i blå, Shadow Blue. I sort/hvid tryk anvendes mærket i sort.

A-figuren er altid hvid. Mærket bruges fortrinvis på hvid eller lys eller neutral baggrund.  

Shadow Blue:

Tryk: pantone  5405 C

Print: cmyk  82  40  20  20

Skærm: rgb  5  85  110  hexadecimal  336699

Skilte: 3M folie  100-725

Størrelse

Tilgængelighedsmærket er ikke underlagt en maksimum størrelse. Mærket må ikke bruges med

en vignet-diameter på under 10 mm. I den størrelse er skriften 10 pkt. og linjeafstanden er 11 mm

fra bundlinje til bundlinje.

Skrifttype

Skriften er Interstate, regular.

Opsætning

Vignetterne bruges i et cirkelslag om A’et. De har altid samme rækkefølge og en fast plads. For

virksomheder der ikke opfylder alle kategorier erstattes vignetten for de manglende kategorier

af en cirkel i shadow blue. Tekstforklaringerne bibeholdes uanset om virksomheden har opnået

certifikation i pågældende handicapkategori.

Placering

Tilgængelighedsmærket skal i redaktionelle sammenhænge altid placeres med luft til tilstødende

tekst og billeder. Afstandene er min. 1/5 af diameteren, omkring hele mærket.
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FTA  DESIGNMANUAL TILGÆNGELIGHEDSMÆRKET UDEN TEKSTER

Tilgængelighedsmærket uden tekster

Tilgængelighedsmærket kan anvendes uden tekstforklaring, hvor det skønnes at være overflødigt

at forklare hvilke 7 handicapkategorier, der er tale om. Dette vil som oftest være i forbindelse

med en præsentation af mærkeordningen, hvor de 7 handicapkategorier er forklaret på anden vis

eller en kontekst, hvor man ikke er i tvivl om at det drejer sig om mærkeordningen. 

Endvidere må tilgængelighedsmærket uden tekstforklaringer anvendes af certificerede 

virksomheder i markedsføringsmateriale.

Farve

Det gengives i blå, Shadow Blue, og hvor farven ikke kan gengives bruges det i sort.

A-figuren er altid hvid.

Størrelse

Tilgængelighedsmærket sammen med vignetterne har en minimumsstørrelse på 85 x 135 mm

inkl. afstand til omkringliggende elementer (som gengivet her).

Opsætning

Vignetterne bruges i et cirkelslag om A’et. De har altid samme rækkefølge og en fast plads.
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Tilgængelighedsmærket uden tekst

Tilgængelighedsmærket uden tekst 

og i eksempler hvor alle kategorier ikke er opfyldt.



A-mærket 

Farve

Det gengives i blå, Shadow Blue, og hvor farven ikke kan gengives bruges det i sort.

Figuren er altid hvid.

Mærket bruges fortrinvis på hvid, lys eller neutral baggrund.  

Shadow Blue:

Tryk: pantone  5405 C

Print: cmyk  82  40  20  20

Skærm: rgb  5  85  110   hexadecimal  336699

Skilte: 3M folie  100-725

Størrelse

Mærket har ikke en angivelse for en maksimum størrelse, men må som minimum bruges med 

diameter på 10 mm.

Placering

Mærket skal altid placeres med luft til tilstødende tekst og billeder. 

Afstandene er min. 1/5 af diameteren, omkring hele mærket.

FTA  DESIGNMANUAL A-MÆRKET
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værelsesbygninge

Maksimal afstand
Adgang til bygnin
Letbetjente døre 
Reception, retaura
vaskeri i kælder. k
kursuslokaler, fitn

og hjælpemidler
nede bade- og wc-rum findes i 9 værelser sa
med højde på 0,48-0,5 m opklappelige arms
letbetjent armatur og dørlås. Bruseplads me
kant. Brusesæde eller brusetaburat med sid



FTA  DESIGNMANUAL A-MÆRKET

Brug

A’et alene må kun anvendes i forbindelse med en præsentation af mærkeordningen, eller en

præsentation af en eller flere certificerede virksomheder, hvor dette efterfølges af en eller flere

vignetter med forklaring til vignetter eller en præsentation af en virksomheds forhold for netop

denne handicapkategori.

Et eksempel er virksomhedens faktaark.
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HOTEL NEPTUN

Tilgængelighed for Alle

Ficia deserunt mollit anim id est
laborum. Et harumd dereud facilis
est eretym odioque tam
expedit distinct. Nam liber te con.

Scient to factor tum poen legum
civiuda et tam. Neque pecun modut
est neque nonor et imper ned libidig
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam is
nostruderene.

Exercitation ullam mmodo consequt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
sed diam nonummy. Nonor et imper
ned libidig consecte adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna aliqam
is nostruderene.

Tilgængelighed for Alle

Ficia deserunt mollit anim id est
laborum. Et harumd dereud facilis
est eretym odioque tam
expedit distinct. Nam liber te con.

Scient to factor tum poen legum
civiuda et tam. Neque pecun modut
est neque nonor et imper ned libidig
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam is
nostruderene.
Exercitation ullam mmodo consequt..
Neque pecun modut
est neque nonor et imper ned libidig
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam is
nostruderene.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consect
sed diam nonummy. Nonor et imper
ned libidig consecte adipiscing elit,
sed ut labore et dolore magna aliqam
is nostruderene.

Scient to factor tum poen legum
civiuda et tam. Neque pecun modut
est neque nonor et imper ned libidig
consectetur adipiscing elit, sed ut
labore et dolore magna aliquam is
nostruderene.

FAKTAARK
for personer med nedsat gang-, arm- og håndfunktion

Feriecenter Slettestrand

Generelt om stedet
Feriecentret er fordelt på 6 bygninger med ialt 42 lejligheder.
9 lejligheder er egnede for personer med gang-, arm- eller håndhandicap.

Parkering
1 parkeringsplads til kassebil, 4,5x5 m. Fast underlag. Afstand under 30 m
til hovedbygning, 40-100 m til værelser. Almindelige p-pladser ved
værelsesbygninger. Løst underlag. Max 30 m til værelser.

Adgang til virksomhedsområde/området
Maksimal afstand mellem bygninger ca. 100 m. Stier med fast underlag.
Adgang til bygninger uden trin. Automatisk dør til hovedbygning.
Letbetjente døre til lejligheder.

Adgang inden for virksomhedsområde/området
Reception, retaurant, svømmehal og sauna i stueetage. Motionsrum og
vaskeri i kælder. konferencerum på 1. sal. Trappelift (225 kg) til pejsestue,
kursuslokaler, fitness, vaskeri.
Værelser ligger i stueplan og på 1. sal. Trappelift (225 kg) til enkelte
værelser. Håndlister i begge sider af alle trapper.

Indretning og hjælpemidler
Handicapegnede bade- og wc-rum findes i 9 værelser samt i hovedbygning.
Alle har wc med højde på 0,48-0,5 m opklappelige armstøtter på begge
sider af wc, letbetjent armatur og dørlås. Bruseplads med niveaufri adgang
max 2,5 cm kant. Brusesæde eller brusetaburat med siddehøjde 48-50 cm
findes eller kan lånes. Håndlister ved bruseplads.
Køkkener i værelser har letbetjent armatur.

Service og særlige tilbud
Udlejning af cykler, tandemcykler, minicrossere, starndkørestol.
Der er mulighed for at få praktisk hjælp. Afstand til strandsti ca. 300 m.
Gangegnet belægning helt til vandkanten. Afstand til indkøb er 100 m.



FTA  DESIGNMANUAL VIGNETTER

Vignetter

Brug

Vignetterne må kun bruges i forbindelse med omtale af en handicapkategori eller i forbindelse

med præsentation af forholdende i en certificeret virksomhed for netop denne handicapkategori.

Vignet og omtale skal altid optræde sammen med enten Tilgængelighedsmærket eller A’et med

dertilhørende præsentation (se under brug af A’et). 

Farve

Det gengives i blå, Shadow Blue, og hvor farven ikke kan gengives bruges det i sort.

Figurene er altid hvide.

Vignetterne bruges fortrinvis på hvid, lys og neutral baggrund. 

Shadow Blue:

Tryk: pantone  5405 C

Print: cmyk  82  40  20  20

Skærm: rgb  5  85  110     hexadecimal  336699

Skilte: 3M folie  100-725

Størrelse

Vignetterne har ikke nogen maksimum størrelse, og må normalt ikke bruges med diameter på

under 10 mm.

Placering

Vignetterne skal altid placeres med luft til tilstødende tekst og billeder. 

Afstandene er min. 1/3 af diameteren, omkring hele vignetten.

Anvendes flere vignetter skal de altid følge hinanden lodret eller vandret og altid i samme 

rækkefølge, uanset antallet.

MARTS  2004 7



FTA  DESIGNMANUAL VIGNETTER MED TEKSTER

Vignetter med tekster

For brug af vignetter med tekst gælder de samme anvisninger som for brug af vignetter 

- dog med nedenstående angående skrift og størrelse:

Størrelse 

Størrelsen måles på vignetten, som ikke må bruges under 10 mm i diameter. 

Når mærket er 10 mm i diameter er skriften 10 pkt. og afstanden fra mærke til tekst er 5 mm.

Vignet og tekst leveres som én samlet fil, som kan forstørres og formindskes.

Skrift

Der bruges FTA’s identitetsskrift som hedder Interstate, regular.
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Kørestolsbrugere

Gangbesværede, arm- og håndhandicappede

Hørehandicappede

Astma og allergi

Synshandicappede

Udviklingshandicappede

Læsevanskeligheder



FTA  DESIGNMANUAL FTA LOGO OG BOMÆRKE

FTA logo og bomærke

Grundelementerne i FTA’s identitetsprogram er et bomærke, som er en pendant til A-mærket og

en logotype.

Her er A’et trukket frem og betegner som i A-mærket Access/accessibility samt Adgang og Alle.

Brug

FTA bomærke og logotype må kun bruges internt i FTA.

Tilladelse til brug i artikler eller tekster der omhandler foreningen eller 

tilgængelighedsmærkeordningen kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Farve

Det gengives i blå, Shadow Blue, og hvor farven ikke kan gengives bruges det i sort.

Tryk: pantone  5405 C

Print: cmyk  82  40  20  20

Skærm: rgb  5  85  110     hexadecimal  336699

Skilte: 3M folie  100-725

Størrelse

Bomærket har ikke nogen maksimum størrelse, men må som minimum bruges med diameter på

10 mm. Ved en diameter på 10 mm i bomærket er skriften 8 pkt og afstanden ml. mærke og 

logotype 4 mm.

Skrift

FTA’s identitetsskrift er Interstate og bruges i en regular udgave sammen med mærket.

Placering

FTA bomærke skal altid placeres med luft til tilstødende tekst og billeder.

Afstandene er min. 1/5 af diameteren omkring hele mærket.
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FTA  DESIGNMANUAL FTA PAPIRPROGRAM

FTA brevpapir

Brevpapiret er fortrykt og findes som en makro til computeren.

Opsætningen af logo/bomærke, marginer og afstande, bruges også på andet trykt materiale.

Skrift

Logotype og adresse er skrevet med Interstate, regular. Selve brevet skrives i en 

computer-standardskrift, fx. Times.
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FTA
Kløverprisvej 10 B
DK - 2650 Hvidovre
Denmark
Telefon: +45  87 34 44 80
Telefax: +45  87 34 18 23
E-mail: fta@godadgang.dk
www. godadgang.dk

Ang. levering og modtagelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisklcing elit, sghet eiusmod tepore
incidunt et labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exerc. Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et dolore magnafiere
aliqua.

Duis aute irure dolor in reprehendit in voluptate velit esse molestaie cillunium.
Tia non ob ea soluad incommod quae egen ium improb fugiend.

Officia deserunt mollit anim id est laborum. Et harumd dereud facilis est stmere
expedit distinct. Nam liber te conscient to factor tum poen legum odioque etre
tam civiuda et tam. Neque pecun modut est neque nonor et imper ned libdigert
consectetur adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna aliquam is nostrum
dereneexercitation ullam mmodo consequet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumyklp
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit hjuipkl
lobortisem nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Med venlig hilsen

Hans Hansen

Vejerby Hotel
Vestergade 4
6875 Vejby

att.: Knud Lavart
journr.
ref.
21. august  2003

Foreningen
Tilgængelighed for Alle

Brevpapir er

gengivet i halv størrelse.
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FTA visitkort

Visitkort er fortrykt med navn, mobiltlf. og mailadresse.

FTA Konvolutter
Der findes konvolutter i følgende formater:

- C4 med rude

- C5 med rude

- C5 uden rude

MARTS  2004 11

Visikort er gengivet i fuld størrelse.

Kuvert er gengivet i halv

størrelse. 


