Eλληνική Ψηφιακή Τυποθήκη

A
Α

Decorex

ΦΕΤΑ
ProsciuΤto

BαKlavA

Muffin

Velouté

PAeLlA
BURGERS
Decorex

Η CF Decorex, είναι μια κεφαλαιογράμματη σειρά τίτλων σε σφηνοειδή
φόρμα, η οποία σχεδιάστηκε με αφετηρία την επιγραφή ενός καταστήματος
στην πόλη της Καβάλας (η επιγραφή είναι ζωγραφισμένη στο χέρι και
διακρίνεται η υπογραφή «ΜΑΝΙΟΣ»). Αυτός ο τύπος γράμματος εντοπίζεται
συχνά σε διάφορες επιγραφές καταστημάτων και εταιρικά λογότυπα, με πιο
χαρακτηριστικό αυτό της εταιρίας «ΙΖΟΛΑ». ¶ Η CF Decorex αποτελείται από
τρία στυλ: κανονικό, με περίγραμμα και σκιά. Εκτός από κεφαλαία, περιλαμβάνει
μικρά κεφαλαία – ελαφρώς παραμετροποιημένα και με μια τυχαιότητα στο ύψος.
Η γραμματοσειρά εκτός από Ελληνικό υποστηρίζει Δυτικο-Ευρωπαϊκό, Τουρκικό
και Ρουμανικό σύνολο χαρακτήρων.

CF Decorex, is a new cuneiform uppercase
display font, designed in the style of a
store sign in the town of Kavala (the sign
is hand painted and signed "MANIOS").
This type of letter is often found in various
store signs and corporate logos, the most
characteristic being that of the company

"IZOLA". ¶ CF Decorex consists of three
styles: display, outline and shadow. In
addition to capitals, a set of small capitals
–slightly altered and in random height–
is included. The font supports Greek,
Western European, Turkish and Romanian
languages.
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CF DECOREX OUTLINE

Διαθέσιμη σε αρχεία
γραμματοσειρών για
print και web χρήση
Available in font files for
print and web use
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CF DECOREX SHADOW

Για περισσότερες
πληροφορίες και αγορά,
επισκεφθείτε
www.fonts.gr
For more information
and prices please visit
www.fonts.gr
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ / NUMERALS & FRACTIONS
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ / SYMBOLS & PUNCTUATION
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