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8/11 Hermes Light, Italic

Геометрията създава четливи 
букви, но единствено изкуст-
вото им придава красота.  
Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живо-
писта, а и във всяко …

8/11 Hermes Regular, Italic

Геометрията създава чет-
ливи букви, но единствено 
изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само 
в живописта, а и във …           

8/11 Hermes Medium, Italic

Геометрията създава четли-
ви букви, но единствено из-
куството им придава красо-
та. Една правилна пропорция 
дава добра форма …

АЛБРЕХР ДЮРЕР

8/11 Hermes Bold, Italic

Геометрията създава чет-
ливи букви, но единствено 
изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не са-
мо в живописта …

 
8/11 Hermes Extra Bold, Italic

Геометрията създава чет-
ливи букви, но единствено 
изкуството им придава 
красота. Една правилна 
пропорция дава добра фор-
ма не само в живописта …

 
8/11 Hermes Black, Italic

Геометрията създава чет-
ливи букви, но единствено 
изкуството им придава 
красота. Една правилна 
пропорция …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Light

7/9.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкуство-
то им придава красота. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко нещо, което създава-
ме.                                                                       АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във вся-

ко нещо, което създаваме.                       АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра фор-
ма не само в живописта, а и във всяко нещо, 
което създаваме.                    АЛБРЕХТ ДЮРЕР
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12/14.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във вся-
ко нещо, което създаваме.                        АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Light

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Light Italic

7/9.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкуство-
то им придава красота. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко нещо, което създава-
ме.                                                                       АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във вся-

ко нещо, което създаваме.                      АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но единстве-
но изкуството им придава красота. Една правил-
на пропорция дава добра форма не само в живопис-
та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота.  
Една правилна пропорция дава добра форма 
не само в живописта, а и във всяко нещо,  
което създаваме.                    АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
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12/14.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във  
всяко нещо, което създаваме.                   АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Light Italic

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта, а и 
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Regular

7/9.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкуст-
вото им придава красота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма не само в живописта, а и във всяко нещо, което съз-
даваме.                                                                АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и във 

всяко нещо, което създаваме.                АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.       АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
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12/14.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и във 
всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                           АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Regular

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Italic

7/9.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкуст-
вото им придава красота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма не само в живописта, а и във всяко нещо, което 
създаваме.                                                           АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и 

във всяко нещо, което създаваме.        АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                           АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.       АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
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12/14.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и 
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не  
само в живописта, а и във всяко нещо, което 
създаваме.                                   АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Medium

7/9.5 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкус-
твото им придава красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта, а и във всяко нещо, кое-
то създаваме.                                                     АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но единстве-
но изкуството им придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма не само в живописта,  
а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но единс-
твено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                             АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма не само в живописта, а и във 
всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
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12/14.5 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но единстве-
но изкуството им придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма не само в живописта,  
а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра фор-
ма не само в живописта, а и във всяко нещо, 
което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Medium

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Medium Italic

7/9.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено изкус-
твото им придава красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта, а и във всяко нещо, кое-
то създаваме.                                                    АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но единстве-
но изкуството им придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма не само в живописта, 
а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота.  
Една правилна пропорция дава добра форма  
не само в живописта, а и във всяко нещо,  
което създаваме.                      АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма не само в живописта, а и във 
всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

Hermes Medium Italic, 72 p

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  • € $ ¥ £ & ( . , : ; … - – — „ “ )

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   #   [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя       аеиоуъюя

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ  АЕИОУЪЮЯ

20 p Hermes Medium Italic, Bulgarian code page

12/14.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но единстве-
но изкуството им придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма не само в живописта, 
а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Medium Italic

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им прида-
ва красота. Една правилна пропорция 
дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Bold

7/9.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.                                 АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в живо-
писта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра фор-
ма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonsti

Hermes Bold, 72 p
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12/14.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в живо-
писта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта …         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Bold

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им прида-
ва красота. Една правилна пропорция 
дава добра форма не само в живопис-
та …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Ополиграфист
Hamburgefonsti

Hermes Bold Italic

7/9.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във вся-
ко нещо, което създаваме.                          АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonsti

Hermes Bold Italic, 72 p
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12/14.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Bold Italic

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма не само 
в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Extra Bold

7/9.5 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във вся-
ко нещо, което създаваме.                          АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.                      

 АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция да-
ва добра форма не само в живописта…

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
Hamburgefonst

Hermes Extra Bold, 72 p
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12/15 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18 Hermes Extra Bold

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Extra Bold Italic

7/9.5 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна пропор-
ция дава добра форма не само в живописта, а и във 
всяко нещо, което създаваме.                    АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им прида-
ва красота. Една правилна пропорция 
дава добра форма не само в …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
Hamburgefonst

Hermes Extra Bold Italic, 72 p
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12/14.5 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но единст-
вено изкуството им придава красота. Една пра-
вилна пропорция дава добра форма не само в жи-
вописта, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Extra Bold Italic

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Black

7/9.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и 
във всяко нещо, което създаваме.        АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи букви, но единс-
твено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                                     АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 Hermes Black

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава красо-
та. Една правилна пропорция дава добра 
форма не само в живописта, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonst

Hermes Black, 72 p
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12/14.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                                      АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма не само в живописта, а и 
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Black

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



Hermes Black Italic

7/9.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи букви, но единствено 
изкуството им придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма не само в живописта, а и 
във всяко нещо, което създаваме.        АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи букви, но единс-
твено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.                                                     АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/12 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи букви, но 
единствено изкуството им придава кра-
сота. Една правилна пропорция дава доб-
ра форма не само в живописта, а и във 
всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна про-
порция дава добра форма …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

Ополиграфист
Hamburgefonst

Hermes Black Italic, 72 p
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12/14.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи букви, но един-
ствено изкуството им придава красота. Една 
правилна пропорция дава добра форма не само 
в живописта, а и във всяко нещо, което създа-
ваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи букви, 
но единствено изкуството им придава 
красота. Една правилна пропорция дава 
добра форма … 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/18.5 Hermes Black Italic

Геометрията създава четливи бук-
ви, но единствено изкуството им 
придава красота. Една правилна 
пропорция дава добра …

АЛБРЕХТ ДЮРЕР
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