


KLEURGEBRUIK

Qua kleurgebruik heb ik ervoor gekozen om naast de hoofdkleur triptube-
rood als steunkleuren wit en een donker bruin-zwarte kleur te gebruiken. 
Deze kleuren zijn voldoende contrasterend en vormen daardoor een goede 
basis voor het design. 

TYPOGRAFIE

De typografie voor triptube was al mede bepaald door het logo, hierbij 
wordt het font “Hammersmith One Regular” gebruikt. 
Dit font hanteer ik voor de H1 koppen, indien de achtergrond wit is zal het 
font in rood gekleurd worden. Wanneer de achtergrond kleur een foto of 
andere kleur heeft wordt de H1 kop in het wit gebruikt. De H1 kop wordt 
altijd in kapitalen gebruikt.
Voor de H2 kop wordt er een iets lichter font gebruikt, namelijk de “Gill 
Sans Std Light”. Qua vorm lijk dit font op Hammersmith One Regular, ech-
ter is het font veel minder zwaar. Mede daarom heb ik er voor gekozen om 
deze als ondersteunde kop te laten fungeren. Qua kleur wordt deze kop 
hetzelfde gebruikt als de H1 kop. Ook de H2 kop wordt altijd in kapitalen 
geschreven.
Tot slot is er nog een laatste font-stijl, dit is een variant die gebruikt wordt 
voor de geschreven teksten. Het font “Gill Sans Std Light” wordt dan als 
onderkast gebruikt. De kleur waarin de tekst wordt geschreven is over het 
algemeen bruin-zwart, mits de achtergrond een andere kleur heeft dan 
wit, dan zal de tekst in het wit worden geschreven.

HOOFDKLEUR

# DE3346

STEUNKLEUR

# FFF

STEUNKLEUR

# 473f3f

H1:  HAMMERSMITH ONE REGULAR
H2:  GILL SANS STD LIGHT
P:   Gill Sans Std Light



DESIGN CONCEPT

Als concepzin heb ik “Travel Through the Timeline” bedacht. Vanuit deze 
zin heb ik het design ontwikkeld bestaande uit verschillende tijdlijnen. Zo 
komt deze onder andere terug op alle pagina’s als pagination zijnde, de 
site is dan opgebouwd uit verschillende slides die je doorloopt in plaats 
van een lange scroll. Daarnaast wordt er bij het tonen van een vlog ook 
echt een tijdlijn gebruikt als verhaallijn waar de video zich afspeeld. 



DESIGN DETAILS

Om meer diepte in de afbeeldingen te krijgen heb ik ervoor gekozen om 
gebruik te maken van verschillende elementen. Zo hebben alle afbeeldin-
gen een structuur; streepjes. Dit geeft een soort computerscherm stijl die 
overdreven wordt, door andere elementen juist wel scherp te maken ko-
men deze dan meer naar voren. Hierdoor ontstaat er een extra dimensie, 
precies dat wat TripTube als product ook biedt voor zijn gebruikers!
Een ander element is dat alle afbeeldingen voorzien zijn van een gradient; 
de buitenste rand is donkerder dan het midden.
Voor deze gradient heb ik gebruik gemaakt van de bruin-zwarte kleur.



ICONEN

Geeft aan bij een 
vlog dat er meer 

verteld wordt over 
het eten wat voorbij 

komt in de vlog.

Zoekresultaten tonen 
op een kaart.

Geeft aan bij een 
vlog dat er een 
locatie wordt 

getoond op een 
google maps kaart.

Zoekresultaten tonen
 in blokken.

Geeft aan bij een 
vlog dat er meer 
informatie is over 

een bepaald 
onderwerp.

Zoekresultaten tonen 
in een lijst.

Geeft aan bij een 
vlog dat er meer 
video materiaal is 
over een bepaald 

onderwerp.



ALL THINGS COME TO AN END
Thank you for reading, I hope you have had a nice journey!


