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ОПолиграфист



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во то 
им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не 
само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус
т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, кое
то създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и 
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с
т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само 
в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създа
ваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstive

HS Qadrata Light, 72 p

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz  •   €$&(. , : ;…-–—„“)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя     ђѓєїљњўџ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p HS Qadrata Light, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус
т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, кое
то създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил
на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис
та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Light

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во то 
им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не 
само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус
т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, кое
то създаваме.                              

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про
пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и 
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с
т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само 
в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създа
ваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstive

HS Qadrata Light Italic, 72 p

abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz  •   €$&(. , : ;…-–—„“)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя     ђѓєїљњўџ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p HS Qadrata Light Italic, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус
т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава 
доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, кое
то създаваме.                         

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил
на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис
та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Light Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во то 
им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма 
не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве
но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на 
про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, 
а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един
с т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само 
в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създа
ваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

HS Qadrata Medium, 72 p

a b c d ef g h i j k l m n o p q r st u vwxyz   •   € $ & ( . , : ; … - – — „“ )

A B C D E FG H I J K L M N O P Q RST U VWXYZ   #   [01 2 3 4 5 67 8 9]

а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я      ђ ѓ є ї љ њ ў џ

А Б В ГД Е Ж З И Й К Л М Н О П Р СТ У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я   Ђ Ѓ Є ЇЉ Њ Ў Џ

20 p HS Qadrata Medium, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи 
во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Medium

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во то 
им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма 
не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил
на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис
та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. 
Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не 
само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което 
създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

HS Qadrata Medium Italic, 72 p

a b c d efg h i j k l m n o p q r st u vwxyz   •   € $ & ( . , : ; … - – — „“ )

A B C D E FG H I J K L M N O P Q RST U V WXYZ   #   [01 2 3 4 5 67 8 9]

а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь ю я      ђ ѓ є ї љ њ ў џ

А Б В ГД Е Ж З И Й К Л М Н О П Р СТ У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я   Ђ Ѓ Є ЇЉ Њ Ў Џ

20 p HS Qadrata Medium Italic, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко 
нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи 
во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Medium Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра
со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т во
то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във вся
ко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи 
во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор
ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, 
което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

HS Qadrata Bold, 72 p

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя     ђѓєїљњўџ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p HS Qadrata Bold, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във вся
ко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с
т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в 
жи  во пис та, а и във всяко нещо, което ...

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Bold

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра
со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР



HS Qadrata OTF Bg

7/9 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но изкус т
во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, което създава
ме. 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

8/10 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във вся
ко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

9/11 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т
ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра
вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в жи 
во пис та, а и във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

10/12 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра со
та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра фор
ма не само в жи  во пис та, а и във всяко нещо, 
което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР 

Ополиграфист
Hamburgefonstiv

HS Qadrata Bold Italic, 72 p

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

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  #  [0123456789]

абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя     ђѓєїљњўџ

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ  ЂЃЄЇЉЊЎЏ

20 p HS Qadrata Bold Italic, OTF Bg

12/14.4 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с т ве но 
изкус т во то им прида ва кра со та. Една пра вил на про пор
ция дава доб ра фор ма не само в жи  во пис та, а и във вся
ко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР         

14/16.8 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но един с
т ве но изкус т во то им прида ва кра со та. Една 
пра вил на про пор ция дава доб ра фор ма не само в 
жи  во пис та, а и във всяко нещо, което ...

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

16/19.2 HS Qadrata Bold Italic

Ге о мет ри я та съз да ва чет ли ви бук ви, но 
един с т ве но изкус т во то им прида ва кра
со та. Една пра вил на про пор ция дава доб ра 
фор ма не само в живописта ... 

АЛБРЕХТ ДЮРЕР


