Eina

Eina 01
Eina 02
Eina03
Eina04
01≥ Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina,

02≥ Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina,

03≥ Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina,

04≥ Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina, Eina,
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Eina

01

02

Eina Light
Eina Light Italic
Eina Regular
Eina Regular Italic
Eina Semibold
Eina Semibold Italic
Eina Bold
Eina Bold Italic

Eina Light
Eina Light Italic
Eina Regular
Eina Regular Italic
Eina Semibold
Eina Semibold Italic
Eina Bold
Eina Bold Italic

03

04

Eina Light
Eina Light Italic
Eina Regular
Eina Regular Italic
Eina Semibold
Eina Semibold Italic
Eina Bold
Eina Bold Italic

Eina Light
Eina Light Italic
Eina Regular
Eina Regular Italic
Eina Semibold
Eina Semibold Italic
Eina Bold
Eina Bold Italic
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Eina | Languages & features

Multilingual, central European languages
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓ
ÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕř
ŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
Opentype features
CASE

¿A?(A)[A]{A}F-L–—@L·L

(Todo mayúsculas)

¿A?(A)[A]{A}F-L–—@L·L

NUMBERS

0123456789 €$¢£ƒ¥

Estilo antiguo proporcional

0123456789 €$¢£ƒ¥

Estilo antiguo tabular

0123456789 €$¢£ƒ¥

Alineamiento tabular

0123456789 €$¢£ƒ¥

Alineamiento proporcional

0123456789 €$¢£ƒ¥

Superíndice/Superior

0123456789

Subíndice/Inferior

0123456789

Numerador

0123456789

Denominador

0123456789

Cero con barra diagonal

0123456789

ORDINALS

2o 2a

Ordinal

2o 2a

FRACTIONS

1023456789/1023456789

Fracciones

1023456789/1023456789
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Eina

ABCCDEF
GGGHIIJJKL
MNOPQQR
SSTUVWXYZ
aaaabccd
eefgghiijjkll
mnopqrsstt
uuvwxyz
01223345567
89.&@??
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Eina

Eina 01≥ Bold.

The Quick brown fox
jumps over the lazy dog.
& Handgloves 02!?
Eina 02≥ Bold.

The Quick brown fox
jumps over the lazy dog.
& Handgloves 02!?
Eina 03≥ Bold.

The Quick brown fox
jumps over the lazy dog.
& Handgloves 02!?
Eina 04≥ Bold.

The Quick brown fox
jumps over the lazy dog.
& Handgloves 02!?
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Eina

Eina 01 ≥ Light & italic, Regular & italic, Semibold & Italic, Semibold & Italic.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Eina 02 ≥ Light & italic, Regular & italic, Semibold & Italic, Semibold & Italic.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Eina 03 ≥ Light & italic, Regular & italic, Semibold & Italic, Semibold & Italic.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Eina 04 ≥ Light & italic, Regular & italic, Semibold & Italic, Semibold & Italic.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown
fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over
the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox
jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy
dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
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Eina

01
01 Light: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada
com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Light Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Regular: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Regular Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Semibold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Semibold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Bold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada
com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu principal
l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
01 Bold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
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Eina

02
02 Light: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Light Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Regular: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Regular Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Semibold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Semibold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Bold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada
com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu principal
l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
02 Bold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
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Eina

03
03 Light: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada
com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Light Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Regular: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Regular Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Semibold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Semibold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Bold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
03 Bold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
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Eina

04
04 Light: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural organitzada
com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Light Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Regular: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Regular Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Semibold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Semibold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Bold: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
04 Bold Italic: Eina, Escola de Disseny i Art és una institució cultural
organitzada com a Fundació privada no lucrativa que té com a objectiu
principal l’ensenyament de l’art i del disseny, el foment de la creació
i el debat cultural. Eina, fundada l’any 1967, acumula una amplia.
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Eina

01
01

01

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

01

01

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.
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01

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

01

01

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Alhora, com a centre universitari, està
adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.
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Eina

02
02

02

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.
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Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.
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Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.
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Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.
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03
03

03

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

03

03

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

03

03

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.

03

03

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una
actualització permanent i per aquesta raó han sorgit
d’EINA diferents generacions de creadors que han participat activament en la configuració i renovació del seu
entorn cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que
vetlla perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre
cultural de referència. Alhora, com a centre universitari,
està adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de
manera que gaudeix dels avantatges de formar part d’una
de les grans universitats públiques de Catalunya amb les
garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.
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Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

04

04

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

04

04

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural
de referència. Alhora, com a centre universitari, està adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que
gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les grans
universitats públiques de Catalunya amb les garanties que
atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Alhora, com a centre universitari, està
adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.

04

04

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Alhora, com a centre universitari, està
adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.

Des que es va fundar, l’any 1967, el seu esperit crític, una
constant en la trajectòria del centre, l’ha portat a una actualització permanent i per aquesta raó han sorgit d’EINA
diferents generacions de creadors que han participat
activament en la configuració i renovació del seu entorn
cultural. Eina depèn d’una fundació autònoma que vetlla
perquè prevalgui el seu caràcter singular de centre cultural de referència. Alhora, com a centre universitari, està
adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera
que gaudeix dels avantatges de formar part d’una de les
grans universitats públiques de Catalunya amb les garanties que atorga el seu campus d’excel·lència.
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Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
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01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 01 Bold Italic

01

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Light

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Light Italic

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Regular

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Regular Italic

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Semibold

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Semibold Italic

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Bold

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 02 Bold Italic

02

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįıĵ
ķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Light

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïī
ĭįıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Light Italic

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭ
įıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Regular

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭį
ıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Regular Italic

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭ
įıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Semibold

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭ
įıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Semibold Italic

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭį
ıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Bold

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭ
įıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 03 Bold Italic

03

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭ
įıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com
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04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Light Italic

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚ
ŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Regular

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Regular Italic

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚŜ
ŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Semibold

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚ
ŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭį
ıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Semibold Italic

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚ
ŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭįı
ĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűųẁ
ẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Bold

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚ
ŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭį
ıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
0123456789.�
���������� / 0123456789 / ����������
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸9 / 0123456789 /0123456789 / ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉
€$¢£ƒ¥€$¢£ƒ¥¤+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬|¦µ⁄ ½¼¾%‰
0⁄� 1⁄� 2⁄� 3⁄� 4⁄� 5⁄� 6⁄� 7⁄� 8⁄� 9⁄�
_-�–�—�°’”‘’“”‚„‹›«».,:;…
·�¡�!¿�?&()��[]��{}��\/*†‡§¶•@@©π®™#
`´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛�
© extratype, all rights reserved. Available from ≥ extratype.com

Eina | Complete character set | 04 Bold Itaic

04

Handgloves
The Quick brown fox jumps over the lazy dog.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄÆǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢ
ĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻŁŃŇÑŅÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŘŖŚ
ŜŠŞȘŤŢŦÙÚÛŨÜŪŬŮŰŲẀẂŴẄỲÝŶŸŹŽŻŊÐÞ
abcdefghijklmnopqr stuvwxyz
àáâãäāăåǻąæǽćĉčċçďđèéêěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭį
ıĵķĺľļłńňñņòóôõöōŏőøǿœŕřŗśŝšşșßťţŧùúûũüūŭůűų
ẁẃŵẅỳýŷÿźžżŋðþ
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