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Light
Light Italic
Book
Book Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black

Basic Latin
Latin-1 Supplement
Latin-2 Central European

Desktop, Webfont, ePub,  
App, Server

Orenga is a typeface resemblant to a sanserif, 
but its oblique axis, modulation, contrast and 
proportions allows it to support a wide range 
of text sizes. It is, therefore, a font without 
serifs, but with a calligraphic component that 
makes it different.
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Anís Verde
Fines Herbes
Fulles Llorer
Cibulet Menta
Timó Fonoll

Parsley Chervil
Bouquet Garni
Estragon Séché

Waterfall
Lowercase

Orenga Light 48pt

Orenga Light Italic 48pt

Orenga Book 48pt

Orenga Book Italic 48pt

Orenga Medium 48pt

Orenga Medium Italic 48pt

Orenga Bold 48pt

Orenga Bold Italic 48pt
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Waterfall
Uppercase

ANÍS VERDE
FINES HERBES

FULLES LLORER
CIBULET MENTA
TIMÓ FONOLL

PARSLEY CHERVIL
BOUQUET GARNI
ESTRAGON SÉCHÉ

Orenga Light 48pt

Orenga Light Italic 48pt

Orenga Book 48pt

Orenga Book Italic 48pt

Orenga Medium 48pt

Orenga Medium Italic 48pt

Orenga Bold 48pt

Orenga Bold Italic 48pt
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Waterfall
Uppercase and Lowercase

Plantes 
Herbacées

PLANTES 
HERBACÉES

Orenga Black 48pt

Orenga Black 48pt
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Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són les 
xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin Han és un 
primo, el bareto de punko està plé de xinos introspectius, 
skinheads i guiris iluminats, tots pikos i anti-pogos, era ska 
reggae, pero el punk deu ser igual. Boliche, l'any que vé no 
penso sortir de les nostres fronteres imposades. Javi, a tí te 
molaría más; aixó és Disneylandia, una Mac Burguer val 
0,60$ la pena venir per memoritzar xurris i anar-se'n a 
privar i punt, tant de bó tingués uns altres companys de 
viatge. Estic posseït per l'esperit de la jaraba mandangu-
era, el papeo és jaraba, hem fet deures culturals, forbidden 
city i Gran Muralla, Xmas absent, caminata a 12 km amb 
connexió amb la natura, pujades i baixades, demà possi-
blement anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim de 
ser com som! Ara ja estem millor, ha passat la crisi nervi-
osa constant, vam sortir de festa a Shanghai a un puesto 
del rollo hip-hop amb els pivons més impressionants que 
he vist en ma vida, rollo paganini, però d'extraperlo. Ens 

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són les 
xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin Han és un 
primo, el bareto de punko està plé de xinos introspectius, 
skinheads i guiris iluminats, tots pikos i anti-pogos, era 
ska reggae, pero el punk deu ser igual. Boliche, l'any que 
vé no penso sortir de les nostres fronteres imposades. 
Javi, a tí te molaría más; aixó és Disneylandia, una Mac 
Burguer val 0,60$ la pena venir per memoritzar xurris 
i anar-se'n a privar i punt, tant de bó tingués uns altres 
companys de viatge. Estic posseït per l'esperit de la 
jaraba mandanguera, el papeo és jaraba, hem fet deures 
culturals, forbidden city i Gran Muralla, Xmas absent, 
caminata a 12 km amb connexió amb la natura, pujades 
i baixades, demà possiblement anirem a Pekin, crisi 
nerviosa, prou pena tenim de ser com som! Ara ja estem 
millor, ha passat la crisi nerviosa constant, vam sortir de 
festa a Shanghai a un puesto del rollo hip-hop amb els 
pivons més impressionants que he vist en ma vida, rollo 
paganini, però d'extraperlo. Ens vam humiliar bastant, 
un bon nivell de danzaire eixamplenc. Ara el papeo està 

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són 
les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin 
Han és un primo, el bareto de punko està plé de 
xinos introspectius, skinheads i guiris iluminats, tots 
pikos i anti-pogos, era ska reggae, pero el punk deu 
ser igual. Boliche, l'any que vé no penso sortir de 
les nostres fronteres imposades. Javi, a tí te molaría 
más; aixó és Disneylandia, una Mac Burguer val 0,60$ 
la pena venir per memoritzar xurris i anar-se'n a 
privar i punt, tant de bó tingués uns altres compa-
nys de viatge. Estic posseït per l'esperit de la jaraba 
mandanguera, el papeo és jaraba, hem fet deures 
culturals, forbidden city i Gran Muralla, Xmas absent, 
caminata a 12 km amb connexió amb la natura, pu-
jades i baixades, demà possiblement anirem a Pekin, 
crisi nerviosa, prou pena tenim de ser com som! Ara 
ja estem millor, ha passat la crisi nerviosa constant, 
vam sortir de festa a Shanghai a un puesto del rollo 

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són 
les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin 
Han és un primo, el bareto de punko està plé de 
xinos introspectius, skinheads i guiris iluminats, 
tots pikos i anti-pogos, era ska reggae, pero el punk 
deu ser igual. Boliche, l'any que vé no penso sortir 
de les nostres fronteres imposades. Javi, a tí te 
molaría más; aixó és Disneylandia, una Mac Burguer 
val 0,60$ la pena venir per memoritzar xurris i 
anar-se'n a privar i punt, tant de bó tingués uns 
altres companys de viatge. Estic posseït per l'esperit 
de la jaraba mandanguera, el papeo és jaraba, hem 
fet deures culturals, forbidden city i Gran Muralla, 
Xmas absent, caminata a 12 km amb connexió amb 
la natura, pujades i baixades, demà possiblement 
anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim de 
ser com som! Ara ja estem millor, ha passat la crisi 
nerviosa constant, vam sortir de festa a Shanghai a 
un puesto del rollo hip-hop amb els pivons més im-
pressionants que he vist en ma vida, rollo paganini, 

Orenga Light
9/12

Orenga Book
9/12

Orenga Light Italic
9/12

Orenga Book Italic
9/12

Waterfall
Text
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Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són 
les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin 
Han és un primo, el bareto de punko està plé de xinos 
introspectius, skinheads i guiris iluminats, tots pikos i 
anti-pogos, era ska reggae, pero el punk deu ser igual. 
Boliche, l'any que vé no penso sortir de les nostres fron-
teres imposades. Javi, a tí te molaría más; aixó és Disn-
eylandia, una Mac Burguer val 0,60$ la pena venir per 
memoritzar xurris i anar-se'n a privar i punt, tant de bó 
tingués uns altres companys de viatge. Estic posseït per 
l'esperit de la jaraba mandanguera, el papeo és jaraba, 
hem fet deures culturals, forbidden city i Gran Muralla, 
Xmas absent, caminata a 12 km amb connexió amb la 
natura, pujades i baixades, demà possiblement anirem 
a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim de ser com som! 
Ara ja estem millor, ha passat la crisi nerviosa constant, 
vam sortir de festa a Shanghai a un puesto del rollo 
hip-hop amb els pivons més impressionants que he vist 

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són 
les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin 
Han és un primo, el bareto de punko està plé de 
xinos introspectius, skinheads i guiris iluminats, tots 
pikos i anti-pogos, era ska reggae, pero el punk deu 
ser igual. Boliche, l'any que vé no penso sortir de 
les nostres fronteres imposades. Javi, a tí te molaría 
más; aixó és Disneylandia, una Mac Burguer val 
0,60$ la pena venir per memoritzar xurris i anar-
se'n a privar i punt, tant de bó tingués uns altres 
companys de viatge. Estic posseït per l'esperit de 
la jaraba mandanguera, el papeo és jaraba, hem 
fet deures culturals, forbidden city i Gran Muralla, 
Xmas absent, caminata a 12 km amb connexió amb 
la natura, pujades i baixades, demà possiblement 
anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim de 
ser com som! Ara ja estem millor, ha passat la crisi 
nerviosa constant, vam sortir de festa a Shanghai a 
un puesto del rollo hip-hop amb els pivons més im-
pressionants que he vist en ma vida, rollo paganini, 

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són 
les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin 
Han és un primo, el bareto de punko està plé de 
xinos introspectius, skinheads i guiris iluminats, 
tots pikos i anti-pogos, era ska reggae, pero el 
punk deu ser igual. Boliche, l'any que vé no penso 
sortir de les nostres fronteres imposades. Javi, a 
tí te molaría más; aixó és Disneylandia, una Mac 
Burguer val 0,60$ la pena venir per memoritzar 
xurris i anar-se'n a privar i punt, tant de bó tingués 
uns altres companys de viatge. Estic posseït per 
l'esperit de la jaraba mandanguera, el papeo és 
jaraba, hem fet deures culturals, forbidden city i 
Gran Muralla, Xmas absent, caminata a 12 km amb 
connexió amb la natura, pujades i baixades, demà 
possiblement anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou 
pena tenim de ser com som! Ara ja estem millor, ha 
passat la crisi nerviosa constant, vam sortir de fes-

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena 
són les xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega 
Ten Shin Han és un primo, el bareto de punko 
està plé de xinos introspectius, skinheads i 
guiris iluminats, tots pikos i anti-pogos, era ska 
reggae, pero el punk deu ser igual. Boliche, l'any 
que vé no penso sortir de les nostres fronteres 
imposades. Javi, a tí te molaría más; aixó és 
Disneylandia, una Mac Burguer val 0,60$ la pena 
venir per memoritzar xurris i anar-se'n a privar 
i punt, tant de bó tingués uns altres companys 
de viatge. Estic posseït per l'esperit de la jaraba 
mandanguera, el papeo és jaraba, hem fet deures 
culturals, forbidden city i Gran Muralla, Xmas 
absent, caminata a 12 km amb connexió amb la 
natura, pujades i baixades, demà possiblement 
anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim 
de ser com som! Ara ja estem millor, ha passat 
la crisi nerviosa constant, vam sortir de festa a 
Shanghai a un puesto del rollo hip-hop amb els 

Orenga Medium
9/12

Orenga Bold
9/12

Orenga Medium Italic
9/12

Orenga Bold Italic
9/12
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Waterfall
Text

Moru, per començar aquí l'únic que val la pena són les 
xurris, la birra i punt. Sí, el teu colega Ten Shin Han és un 
primo, el bareto de punko està plé de xinos introspectius, 
skinheads i guiris iluminats, tots pikos i anti-pogos, era ska 
reggae, pero el punk deu ser igual. Boliche, l'any que vé no 
penso sortir de les nostres fronteres imposades. Javi, a tí 
te molaría más; aixó és Disneylandia, una Mac Burguer val 
0,60$ la pena venir per memoritzar xurris i anar-se'n a pri-
var i punt, tant de bó tingués uns altres companys de viat-
ge. Estic posseït per l'esperit de la jaraba mandanguera, el 
papeo és jaraba, hem fet deures culturals, forbidden city i 
Gran Muralla, Xmas absent, caminata a 12 km amb connex-
ió amb la natura, pujades i baixades, demà possiblement 
anirem a Pekin, crisi nerviosa, prou pena tenim de ser com 
som! Ara ja estem millor, ha passat la crisi nerviosa con-
stant, vam sortir de festa a Shanghai a un puesto del rollo 
hip-hop amb els pivons més impressionants que he vist en 
ma vida, rollo paganini, però d'extraperlo. Ens vam humiliar 

Orenga Black
14/16
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Ω∂∆∏∑√∞∫◊ ªº `´ˆˇ˜¨¯˘˚˝˙¸˛

Greek maths, ordinals and accents

0123456789  0123456789
0123456789  0123456789
€$¢£ƒ¥¤  €$¢£ƒ¥
º¹²³%‰½¼¾

@©π®™&¡!¿?*†‡§¶
()[]{}/\|¦ ⁄
‹›«» -–—_'"°‘’“”‚„.,:;…·•
+−±×÷=≠≈~^<>≤≥¬#µ

FiguresPunctuation, marks, currency and maths

Complete character set
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZÆŒÐÞ 

ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄǼĆĈČĊÇĎĐÈÉÊĚËĒ
ĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏĪĬİĮĴĶĹĽĻ
ĿŁŃŇÑŇŅŅŊÒÓÔÖÕŌŎ

abcdefghijklmnopqrstuvw
xyzæœßðþ

ÀÁÂÃÄĀĂÅǺĄǼĆĈČĊÇĎĐ
ÈÉÊĚËĒĔĖĘĜĞĠĢĤĦÌÍÎĨÏ
ĪĬİĮĴĶĹĽĻĿŁŃŇÑŇ
ŅŅŊÒÓÔÖÕŌŎŐ
ØǾŔŘŖŚŜŠȘŞŤŢŢŦ
ÙÚÛÜŨŮŪŬŰŲẀẂŴẄỲ
ÝŶŸŹŽŻ

ŐØǾŔŘŖŚŜŠȘŞ
ŤŢŢŦÙÚÛÜŨŮŪŬŰŲẀẂŴẄỲÝ
ŶŸŹŽŻ

fiflfbfhfjfk

àáâãäāăåǻąǽćĉčċçďđèéê
ěëēĕėęĝğġģĥħìíîĩïīĭiįĵ
ķĺľļŀłńňñňņņŋòóôö
õōŏőøǿŕřŗ
śŝšșşťţţŧùúûüũůūŭűųẁẃ
ŵẅỳýŷÿźžż

Uppercase

Small Caps with accents and CE sets

Uppercase with accents and CE sets

Ligatures

Lowercase

Lowercase with accents and CE sets
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All Caps

Small Caps

All Small Caps

Tabular lining figures

Proportional oldstyle

Proportional lining figures

Oldstyle currency

Stylistic Alternates

Ligatures

Discretional ligatures

(és més «clar»)

Nobody Knows

Somebody Says

12.345.678,90

12.345.678,90

12.345.678,90

$€¢£¥ƒ

Abracadabra

fiambre, flamenc

office, empfholen

(ÉS MÉS «CLAR»)

Nobody Knows

somebody says

12.345.678,90

12.345.678,90

12.345.678,90

$€¢£¥ƒ

Abracadabra

fiambre, flamenc

office, empfholen

Features
Open Type

Default typing Feature ONFeature

Open Type formats allows to include an expanded character set 
and layout features, to provide advanced typographic control and 
better linguistic support such as ligatures, alternates characters 
and contextual substitutions.
Open Type fonts work in all applications but only some take profit 
of the features.

OT supports Unicode which enables the fonts to contain more than 
65,000 glyphs, while PostScript area limited to a maximum of only 
256 characters. 
Open Type fonts work in all platforms and operative systems, 
having one single file for Mac and PC makes sharing files much 
more easier.
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Font Sample

Breaking news: I don’t really want to know

Había munches terres y poques ganes de trebayar

ultratipogràfic

Augenblick
Ets més tossut que les banyes d’un crestó

I believe in miracles, but wanna be Sedated

Olp-Sorre-Altron
You’ll never talk alone

Sawalla, nga nuyul ma seen waa kër

ACTION
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