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Family styles
Helen® is in 18 styles: Thin, Thin Italic, Light, Light Italic,
Normal, Italic, Bold, Bold Italic, Black, Black Italic and their
condensed styles.

Typeface design: Vasil Stephanov.

Release date: 1993, HermesSOFT Co.

Technical data
Helen® belongs to the typefaces from the humanistic
grotesk types like Helvetica™, Univers™, etc. Helen® Thin
is designed for display typography. Cyrillic design is very
specific and includes all diacritical marks for vowels let-
ters in Bulgarian:
Ӛ, ӛ, Ӝ, ӝ, Ӟ, ӟ, ӡ, Ӣ, Ӑ, ӑ, Ӓ, ӓ, Ӕ, ӗ, Ә.
The font is available in PostScript™ Type 1 and TrueType™

formats, fully compatible with ATM, for both Windows®

and MAC OS™ computers.
170 pt

The Fonts

from HermesSOFT Type Library are tested for maximum
legability and readability. There are over 1500 kern pairs
per style.

The Package

is available in the following Code Pages:
Central European – Mac/Win
US/Western – Mac/Win
Bulgarian – Mac/Win
Cyrillic – Mac/Win
Turkish – Mac/Win
Ukrainian (Mac™ OS only)
Rumanian (Mac™ OS only)
Croatian (Mac™ OS only)
Icelandic (Mac™ OS only)
Baltic (Windows™ only)

© Copyright 1991 – 1998 and produced by HermesSOFT    ✴    Page design Vasil Stephanov    ✴    The publication is set in HermesSOFT typefaces; body text is set in

HS Grotesk MM   ✴    This specimen is prepared as a Adobe® PageMaker™ document on a Apple® PowerMacintosh™.
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The rendering of the graphic expression of
a letter taken alone and next to the other is
an aesthetic process, equal in power to the
rendering of a work of art.   Vassil Jontchev

18/20 Helen® Thin

The rendering of the graphic ex-
pression of a letter taken alone
and next to the other is an aes-
thetic process, equal in power to
the rendering of a work of art.

Vassil Jontchev

Helen® Thin

www.hermessoft.com

© 1991 - 1998 HermesSOFT. All Rights Reserved. Helen, Erika, Platinum, Tempora, Universum and HermesSOFT are registered trademarks and names of HermesSOFT Company. Adobe, PostScript and PageMaker are registered trademarks

and names of Adobe Systems Incorporated. TrueType, Apple and Macintosh are registered trademarks and names of Apple Computer, Inc. Windows is registered trademark of Microsoft.

HermesSOFT Company,     4000, PLOVDIV BULGARIA, 29 Philip Makedonski Str., office 228, tel (+359 32) 454 096, fax (+359 32) 640559

14/16 Helen® Thin Italic

The rendering of the graphic expression of a
letter taken alone and next to the other is
an aesthetic process, equal in power to the
rendering of a work of art.   Vassil Jontchev
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The rendering of the graphic ex-
pression of a letter taken alone
and next to the other is an aes-
thetic process, equal in power to
the rendering of a work of art.

Vassil Jontchev
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Начертания във фамилията

Хелън е разработен в 18 начертания: кабел, кабел
курсив, светъл, светъл курсив, нормален, курсив, по-
лучер, получер курсив, черен, черен курсив и съот-
ветните им кондензирани варианти.

Графичен проект на шрифта

Васил Стефанов,
реализация 1993 година, ХермесСОФТ.

Технически данни

Хелън принадлежи на семейството гротескови
шрифтове, чийто по-известни представители са
Helvetica™, Univers™, Berthold Grotesk™, Frutiger™,
GillSans™ и др. Хелън кабел е декоративен шрифт и
в това се изразява силата му. Въздейства, когато
има едри форми или когато се свързва с щриха на
графика. Удобен е като шрифт за заглавия в книги
и списания, може да бъде използуван и от художни-
ците в приложната графика, в рекламата, в плака-
та. За осигуряване на професионалните полиграфс-

ки нужди на български са предвидени всички редов-
ни и главни букви за гласни звуци с ударения като:

Ӛ, ӛ, Ӝ, ӝ, Ӟ, ӟ, ӡ, Ӣ, Ӑ, ӑ, Ӓ, ӓ, Ӕ, ӗ, Ә,

както и други, необходими типографски знаци.
Шрифта е разработен във формати PostScript™

Type 1 и TrueType™ за Windows® u MAC OS™ компют-
ри.

Шрифтовете

разработвани от ХермесСОФТ се подлагат на спе-
циални тестове за четливост, разстояния между
буквите и т.н. За всяко начертание са обработе-
ни над 1500 керн двойки.
За този комплект се поддържат следните кодови
таблици:
US/Western Romanian (само за MAC™ OS)
Bulgarian Icelandic (само за MAC™ OS)
Cyrillic Croatian (само за MAC™ OS)
Turkish Baltic (само за Windows™)
Central European Ukrainian (само за MAC™ OS)
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Геометрията създава четливи букви,
но единствено изкуството им предава
красота. Една правилна пропорция дава
добра форма не само в живописта, а и
във всяко нещо, което създаваме.

АЛБРЕХТ ДЮРЕР

18/20 Хелън™ кабел

Геометрията създава четливи
букви, но единствено изкуст-
вото им предава красота. Ед-
на правилна пропорция дава до-
бра форма не само в живопис-
та, а и във всяко нещо, което
създаваме.    АЛБРЕХТ ДЮРЕР

90 пункта Хелън™ кабел, редовни букви

типография
40 пункта Хелън™ кабел, редовни и главни букви

типография ТИПОГРАФИЯ
36 пункта Хелън™ кабел, редовни и главни букви

типография ТИПОГРАФИЯ
30 пункта Хелън™ кабел, редовни и главни букви

типография ТИПОГРАФИЯ
24 пункта Хелън™ кабел, редовни и главни букви

типография ТИПОГРАФИЯ

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

АЛБРЕХТ ДЮРЕР
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Геометрията създава четливи
букви, но единствено изкуст-
вото им предава красота. Ед-
на правилна пропорция дава до-
бра форма не само в живопис-
та, а и във всяко нещо, което
създаваме.     АЛБРЕХТ ДЮРЕР
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