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Grotunda 
Grotunda 
Grotunda 
Grotunda 
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Rundgotische
The Grotunda family is a modern take on the classic Rotun-
da style. Characteristic shapes (such as the lowercase d) are 
taken up and rendered in a contemporary, reduced design 
language. Likewise, the family consists of only one weight, 
but comes in different styles with varying flairs – also based 
on modern styles. 
Despite all the reduction, the calligraphic character res-
onates, not least through the decorated capital letters. 
These create a completely different texture than body copy 
and border on illegibility.
The typeface is therefore designed for classic display use: 
playful poster titles, eye-catching keywords, short quotes 
or experimental wordmarks. To fully serve this purpose, it 
offers the familiar support of languages, useful Open-Type 
features and an adaptable flair thanks to the different styles.

TYPEFACE

Grotunda

WEIGHTS

Regular, Rounded, Inktrap, Squared

DESIGNED BY

Fabian Dornhecker

YEAR OF RELEASE

2022

AVAILABLE ON

La Bolde Vita
→ www.laboldevita.com
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CASE-SENSITIVE PUNCTUATION ▶ CASE

¿Que-pasa?® → ¿QUE-PASA?® 
(hi@mail:sp) → (HI@MAIL:SP)
STANDARD LIGATURES ▶ LIGA

efficiency flow → efficiency flow
affected final → affected final 
DISCRETIONARY LIGATURES ▶ DLIG

Cutter Sanctium → Cutter Sanctium
STYLISTIC SET 01 (Uppercase without descenders) ▶ SS01

FANCY ZIPPER → FANCY ZIPPER 
JENSON ARQUE → JENSON ARQUE
STYLISTIC SET 02 (Curvy b, p, q) ▶ SS02

bisque ; adapted → bisque ; adapted
STYLISTIC SET 03 (Circled Numbers) ▶ SS03

from 20 to 21 → from 20 to 21
STYLISTIC SET 04 (Circled Filled Numbers) ▶ SS04

from 20 to 21 → from ➋⓿ to ➋➊

DYNAMIC FRACTIONS ▶ FRAC

41/23 = 1,782 → 41/23 = 1,782
SLASHED ZERO ▶ ZERO

€ 2,0510703 → € 2,0510703
TABULAR LINING FIGURES ▶ TNUM

25$+81¥≈37% → 25$+81¥≈37%
SUPERSCRIPT ▶ SUPS

64 m2 → 64 m2
SUBSCRIPT ▶ SUBS

H2O NO3 → H₂O NO₃
CONTEXTUAL ALTERNATES ▶ CALT

www.soma.xyz → www.soma.xyz 
WEIßRAUM OK!? → WEIßRAUM OK!?
LOCALIZED FORMS ▶ LOCL

şi paral·lel → şi paral�lel 
DIYARBAKIR → DIYARBAKIR
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SUPPORTED LANGUAGES / GLYPH COVERAGE

Abenaki
Afaan Oromo
Afar
Afrikaans
Albanian
Alsatian
Amis
Anuta
Aragonese
Aranese
Aromanian
Arrernte
Arvanitic (Latin)
Asturian
Atayal
Aymara
Bashkir (Latin)
Basque
Belarusian (Latin)
Bemba
Bikol
Bislama
Bosnian
Breton
Cape Verdean Creole
Catalan
Cebuano
Chamorro
Chavacano
Chichewa
Chickasaw
Cimbrian
Cofán
Cornish
Corsican
Creek
Crimean Tatar (Latin)
Croatian

Czech
Danish
Dawan
Delaware
Dholuo
Drehu
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
Folkspraak
French
Frisian
Friulian
Gagauz (Latin)
Galician
Ganda
Genoese
German
Gikuyu
Gooniyandi
Greenlandic (Kalaallisut)
Guadeloupean Creole
Gwich’in
Haitian Creole
Hän
Hawaiian
Hiligaynon
Hopi
Hotcąk (Latin)
Hungarian
Icelandic
Ido
Igbo

Ilocano
Indonesian
Interglossa
Interlingua
Irish
Istro-Romanian
Italian
Jamaican
Javanese (Latin)
Jèrriais
Kaingang
Kala Lagaw Ya
Kapampangan (Latin)
Kaqchikel
Karakalpak (Latin)
Karelian (Latin)
Kashubian
Kikongo
Kinyarwanda
Kiribati
Kirundi
Klingon
Kurdish (Latin)
Ladin
Latin
Latino sine Flexione
Latvian
Lithuanian
Lojban
Lombard
Low Saxon
Luxembourgish
Maasai
Makhuwa
Malay
Maltese
Manx
Māori

Marquesan
Megleno-Romanian
Meriam Mir
Mirandese
Mohawk
Moldovan
Montagnais
Montenegrin
Murrinh-Patha
Nagamese Creole
Nahuatl
Ndebele
Neapolitan
Ngiyambaa
Niuean
Noongar
Norwegian
Novial
Occidental
Occitan
Onĕipŏt
Oshiwambo
Ossetian (Latin)
Palauan
Papiamento
Piedmontese
Polish
Portuguese
Potawatomi
Q’eqchi’
Quechua
Rarotongan
Romanian
Romansh
Rotokas
Sami (Inari Sami)
Sami (Lule Sami)
Sami (Northern Sami)

Sami (Southern Sami)
Samoan
Sango
Saramaccan
Sardinian
Scottish Gaelic
Serbian (Latin)
Seri
Seychellois Creole
Shawnee
Shona
Sicilian
Silesian
Slovak
Slovenian
Slovio (Latin)
Somali
Sorbian (Lower Sorbian)
Sorbian (Upper Sorbian)
Sotho (Northern)
Sotho (Southern)
Spanish
Sranan
Sundanese (Latin)
Swahili
Swazi
Swedish
Tagalog
Tahitian
Tetum
Tok Pisin
Tokelauan
Tongan
Tshiluba
Tsonga
Tswana
Tumbuka
Turkish

Turkmen (Latin)
Tuvaluan
Tzotzil
Uzbek (Latin)
Venetian
Vepsian
Volapük
Võro
Wallisian
Walloon
Waray-Waray
Warlpiri
Wayuu
Welsh
Wik-Mungkan
Wiradjuri
Wolof
Xavante
Xhosa
Yapese
Yindjibarndi
Zapotec
Zazaki
Zulu
Zuni
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GROTUNDA
Regular

 »Standard«     100/100 pt
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abbcdefghijklmno 
ppqqrsßtuvwxyz 
ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSẞTUVWXYYZZ
1234567890 
,.;:!?!?@#€$¥&%^* 
()[]{}_=-+<>|/„“»«
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UPPERCASE

ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSTUVWXYYZZ
LOWERCASE

abbcdefghi jk lmno 
ppqqrsßtuvwxyz
STANDARD LIGATURES

fi  fl  ff  ffi  ffl
DISCRETIONARY LIGATURES

ti  tt
CONTEXTUAL ALTERNATES

ẞ !? ⸘ www WWW
FIGURES

00123456789 
⁰⁰1234 56789₀₀₁₂₃₄ ₅₆₇₈₉ 
001 2 3 4 56789001234 56789
TABULAR FIGURES

00123456789 
#%,.:;+−±×÷=≠≈ 
<>≤≥¬¢£₣₤€$¥ƒ¤
MATHEMATICAL SYMBOLS

+−±×÷=≠≈<>≤≥~¬ /  |¦
ΔΩμπ∫∏∑∂√∙∞%‰¼½¾

PUNCTUATION

. , : ;… ! ¡ ?¿ ·•*₣⁂₉#
‚ ‚„„‘ ‘ ““ ’ ’ ””«» ‹ › ' " -–—_
/ \( )[ ]{ }@&†‡
CASE-SENSITIVE FORMS

()[]{} ¡¿⸘ : ; · •-–—«»‹ › 
®©℗@
ACCENTED CHARACTERS

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺẠÆǼ  ÇÇĆĆĈĈĊĊČČ 
ÐĎĐ  ÈÉÊËĒĔĖĘĚẼẸ  ĜĜĞĞĠĠĢĢǦǦ 
ĤĦ  ÌÍÎÏĨĬĪĮỊI ĲĲ��  ĴĴ  Ķ ĹĻĽĿŁ 
ÑŃŅŇŊ  ÒÓÔÕÖØǾŌŎŐỌŒ  ÞÞ  ŔŖŘ 
ŚŚŜŜŞŞȘȘŠŠ  ŢȚŤŦ ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲỤ 
ŴẀẂẄ ÝÝŶŶŸŸȲȲỸỸỲỲ  ŹŹŻŻŽŽ 
ààááââããääååāāăăąąǻǻạạææǽǽ 
ććĉĉċċččçç  ðďďđđ  èéêëēĕėęěẽẹ 
ĝğġģǧ  ĥħ  ì í î ï ĩ ĭ ī į ị ı  ĳ�  ĵ ȷ  ķĸ  ĺ ļ ľ ŀ ł  ñńņňŉŋ 
òóôõöøǿōŏőọœ  þ  ŕ ŗ ř  śśŝŝşşşşšš  ţ ț ť ŧ 
ùúûüũūŭůűųụ  ẁẃẅŵ ýŷÿȳỹỳ źżž
OTHER SYMBOLS

¢£₣₤€$¥¤₧®©℗™ 
№ℓªº°◊℮¶§ƒ ſ 
←↤↑↥↓↧→↦↔↕↖↗↘↙▲▼▶◀◢◣◤◥
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Thought Police Dystopian 
Yellow Deep 51 Memory 
Watergate Betrayal Xanith 
Rebellion Truth God 97 Novel 
Soma Application 4/1 Oceania 
6-Nine but Charrington  
Trigger from Risk Bubbles 
Eyed Farewell Quijote Zebra   50/60 pt
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REBEL = 1948 JULY 
{UNIVERSAL LEAGUE} 
CAFÉ  GOLDSTEIN ® 
KOREA × JITTER ▶ K&J
C. 1700 — C. 500 FTR
BELIEF • SUBSTANCES
BOLSHEVISM.NEO ↗   60/70 pt
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Zângão vår Lartë Shtypjes 
Réttlætis #l’homme Dignité 
Ældrebesøg »Virðingar« 
régime@app.nz Žmogaus 
że Człowieka [Gyffredin] 
“Kadınların” Ävensom* 
Içinde Straßenfest ‘Þjóðdir’ 
Rettferdighet (Arrêté) …   50/60 pt
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Sanity≠69% (¾ ₤)
„Diarrhée №1“
OhGilvy!? {Suffix}
835,1 $ ▶ Heroism℗
÷ Quintessenz.Co
940 μm2 Tapes™   70/85 pt
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TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un 
tipus de lletra que pertany al 
grup d'estils cal�ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escrip-
tura «ANTIGA» (antiqua) que  50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 13 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ REGULAR

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un tipus 
de lletra que pertany al grup d'estils 
cal�ligràfics sorgits en el període gòtic 
durant els segles segle xii — segle xv  40/48 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o 
gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany 
al grup d'estils cal�ligràfics sorgits en el període 
gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»  32/38 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda
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‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres 
és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal�ligràfics 
sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle 
xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»   24/28 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra 
que pertany al grup d'estils cal�ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» 
(antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la   18/21 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup 
d'estils cal�ligràfics sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en 
oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de 
la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als   14/17 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal�ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia 
referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» 
està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal�ligràfics com la lletra Gòtica. Per la seva 
forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata   11/14 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal�ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula 
«GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal�li-
gràfics com la lletra Gòtica. Per la seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata 
o dreta i la Gòtica Documental o documentària, bastarda, híbrida o Gòtica cursiva.   9/12 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda
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GROTUNDA
Rounded

 »Smooth«     100/100 pt
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abbcdefghijklmno 
ppqqrsßtuvwxyz 
ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSẞTUVWXYYZZ
1234567890 
,.;:!?!?@#€$¥&%^* 
()[]{}_=-+<>|/„“»«
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UPPERCASE

ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSTUVWXYYZZ
LOWERCASE

abbcdefghi jk lmno 
ppqqrsßtuvwxyz
STANDARD LIGATURES

fi  fl  ff  ffi  ffl
DISCRETIONARY LIGATURES

ti  tt
CONTEXTUAL ALTERNATES

ẞ !? ⸘ www WWW
FIGURES

00123456789 
⁰⁰1234 56789₀₀₁₂₃₄ ₅₆₇₈₉ 
001 2 3 4 56789001234 56789
TABULAR FIGURES

00123456789 
#%,.:;+−±×÷=≠≈ 
<>≤≥¬¢£₣₤€$¥ƒ¤
MATHEMATICAL SYMBOLS

+−±×÷=≠≈<>≤≥~¬ ⁄  |¦
ΔΩμπ∫∏∑∂√∙∞%‰¼½¾

PUNCTUATION

. , : ;… ! ¡ ?¿ ·•*₣⁂₉#
‚ ‚„„‘ ‘ ““ ’ ’ ””«» ‹ › ' " -–—_
/ \( )[ ]{ }@&†‡
CASE-SENSITIVE FORMS

()[]{} ¡¿⸘ : ; · • -–—«»‹ › 
®©℗@
ACCENTED CHARACTERS

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺẠÆǼ  ÇÇĆĆĈĈĊĊČČ 
ÐĎĐ  ÈÉÊËĒĔĖĘĚẼẸ  ĜĜĞĞĠĠĢĢǦǦ 
ĤĦ  ÌÍÎÏĨĬĪĮỊİ  ĲĲ��  ĴĴ  Ķ ĹĻĽĿŁ 
ÑŃŅŇŊ  ÒÓÔÕÖØǾŌŎŐỌŒ  ÞÞ  ŔŖŘ 
ŚŚŜŜŞŞȘȘŠŠ  ŢȚŤŦ ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲỤ 
ŴẀẂẄ ÝÝŶŶŸŸȲȲỸỸỲỲ  ŹŹŻŻŽŽ 
ààááââããääååāāăăąąǻǻạạææǽǽ 
ććĉĉċċččçç  ðďďđđ  èéêëēĕėęěẽẹ 
ĝğġģǧ  ĥħ  ì í î ï ĩ ĭ ī į ị ı  ĳ�  ĵ ȷ  ķĸ  ĺ ļ ľ ŀ ł  ñńņňŉŋ 
òóôõöøǿōŏőọœ  þ  ŕ ŗ ř  śśŝŝşşșșšš  ţ ț ť ŧ 
ùúûüũūŭůűųụ  ẁẃẅŵ ýŷÿȳỹỳ źżž
OTHER SYMBOLS

¢£₣₤€$¥¤₧®©℗™ 
№ℓªº°◊℮¶§ƒ ſ 
←↤↑↥↓↧→↦↔↕↖↗↘↙▲▼▶◀◢◣◤◥
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Thought Police Dystopian 
Yellow Deep 51 Memory 
Watergate Betrayal Xanith 
Rebellion Truth God 97 Novel 
Soma Application 4⁄1 Oceania 
6-Nine but Charrington  
Trigger from Risk Bubbles 
Eyed Farewell Quijote Zebra   50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 19 /45 SAMPLE UPPERCASE ◀ SMOOTH

REBEL = 1948 JULY 
{UNIVERSAL LEAGUE} 
CAFÉ  GOLDSTEIN ® 
KOREA × JITTER ▶ K&J
C. 1700 — C. 500 FTR
BELIEF • SUBSTANCES
BOLSHEVISM.NEO ↗   60/70 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 20 /45 SAMPLE LANGUAGES ◀ SMOOTH

Zângão vår Lartë Shtypjes 
Réttlætis #l’homme Dignité 
Ældrebesøg »Virðingar« 
régime@app.nz Žmogaus 
że Człowieka [Gyffredin] 
“Kadınların” Ävensom* 
Içinde Straßenfest ‘Þjóðdir’ 
Rettferdighet (Arrêté) …   50/60 pt
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Sanity≠69% (¾ ₤)
„Diarrhée №1“
OhGilvy!? {Suffix}
835,1 $ ▶ Heroism℗
÷ Quintessenz.Co
940 μm2 Tapes™   70/85 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 22 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SMOOTH

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un 
tipus de lletra que pertany al 
grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escrip-
tura «ANTIGA» (antiqua) que  50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 23 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SMOOTH

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un tipus 
de lletra que pertany al grup d'estils 
cal·ligràfics sorgits en el període gòtic 
durant els segles segle xii — segle xv  40/48 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o 
gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany 
al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període 
gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»  32/38 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda



GROTUNDA LA BOLDE VITA 24 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SMOOTH

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres 
és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics 
sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle 
xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»   24/28 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra 
que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» 
(antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la   18/21 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup 
d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en 
oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de 
la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als   14/17 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia 
referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» 
està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·ligràfics com la lletra Gòtica. Per la seva 
forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata   11/14 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula 
«GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·li-
gràfics com la lletra Gòtica. Per la seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata 
o dreta i la Gòtica Documental o documentària, bastarda, híbrida o Gòtica cursiva.   9/12 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda
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GROTUNDA
Inktrap

 »Edgy«     100/100 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 26 /45 BASIC GLYPHS ◀ INKTRAP

abbcdefghijklmno 
ppqqrsßtuvwxyz 
ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSẞTUVWXYYZZ
1234567890 
,.;:!?!?@#€$¥&%^* 
()[]{}_=-+<>|/„“»«



GROTUNDA LA BOLDE VITA 27 /45 FULL CHARACTER SET ◀ INKTRAP

UPPERCASE

ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSTUVWXYYZZ
LOWERCASE

abbcdefghi jk lmno 
ppqqrsßtuvwxyz
STANDARD LIGATURES

fi  fl  ff  ffi  ffl
DISCRETIONARY LIGATURES

ti  tt
CONTEXTUAL ALTERNATES

ẞ !? ⸘ www WWW
FIGURES

00123456789 
⁰⁰1234 56789₀₀₁₂₃₄ ₅₆₇₈₉ 
001 2 3 4 56789001234 56789
TABULAR FIGURES

00123456789 
#%,.:;+−±×÷=≠≈ 
<>≤≥¬¢£₣₤€$¥ƒ¤
MATHEMATICAL SYMBOLS

+−±×÷=≠≈<>≤≥~¬ ⁄  |¦
ΔΩμπ∫∏∑∂√∙∞%‰¼½¾

PUNCTUATION

. , : ;… ! ¡ ?¿ ·•*₣⁂₉#
‚ ‚„„‘ ‘ ““ ’ ’ ””«» ‹ › ' " -–—_
/ \( )[ ]{ }@&†‡
CASE-SENSITIVE FORMS

()[]{} ¡¿⸘ : ; · • -–—«»‹ › 
®©℗@
ACCENTED CHARACTERS

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺẠÆǼ  ÇÇĆĆĈĈĊĊČČ 
ÐĎĐ  ÈÉÊËĒĔĖĘĚẼẸ  ĜĜĞĞĠĠĢĢǦǦ 
ĤĦ  ÌÍÎÏĨĬĪĮỊİ  ĲĲ��  ĴĴ  Ķ ĹĻĽĿŁ 
ÑŃŅŇŊ  ÒÓÔÕÖØǾŌŎŐỌŒ  ÞÞ  ŔŖŘ 
ŚŚŜŜŞŞȘȘŠŠ  ŢȚŤŦ ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲỤ 
ŴẀẂẄ ÝÝŶŶŸŸȲȲỸỸỲỲ  ŹŹŻŻŽŽ 
ààááââããääååāāăăąąǻǻạạææǽǽ 
ććĉĉċċččçç  ðďďđđ  èéêëēĕėęěẽẹ 
ĝğġģǧ  ĥħ  ì í î ï ĩ ĭ ī į ị ı  ĳ�  ĵ ȷ  ķĸ  ĺ ļ ľ ŀ ł  ñńņňŉŋ 
òóôõöøǿōŏőọœ  þ  ŕ ŗ ř  śśŝŝşşșșšš  ţ ț ť ŧ 
ùúûüũūŭůűųụ  ẁẃẅŵ ýŷÿȳỹỳ źżž
OTHER SYMBOLS

¢£₣₤€$¥¤₧®©℗™ 
№ℓªº°◊℮¶§ƒ ſ 
←↤↑↥↓↧→↦↔↕↖↗↘↙▲▼▶◀◢◣◤◥



GROTUNDA LA BOLDE VITA 28 /45 SAMPLE WORDS ◀ INKTRAP

Thought Police Dystopian 
Yellow Deep 51 Memory 
Watergate Betrayal Xanith 
Rebellion Truth God 97 Novel 
Soma Application 4⁄1 Oceania 
6-Nine but Charrington  
Trigger from Risk Bubbles 
Eyed Farewell Quijote Zebra   50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 29 /45 SAMPLE UPPERCASE ◀ INKTRAP

REBEL = 1948 JULY 
{UNIVERSAL LEAGUE} 
CAFÉ  GOLDSTEIN ® 
KOREA × JITTER ▶ K&J
C. 1700 — C. 500 FTR
BELIEF • SUBSTANCES
BOLSHEVISM.NEO ↗   60/70 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 30 /45 SAMPLE LANGUAGES ◀ INKTRAP

Zângão vår Lartë Shtypjes 
Réttlætis #l’homme Dignité 
Ældrebesøg »Virðingar« 
régime@app.nz Žmogaus 
że Człowieka [Gyffredin] 
“Kadınların” Ävensom* 
Içinde Straßenfest ‘Þjóðdir’ 
Rettferdighet (Arrêté) …   50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 31 /45 SAMPLE SPECIAL GLYPHS ◀ INKTRAP

Sanity≠69% (¾ ₤)
„Diarrhée №1“
OhGilvy!? {Suffix}
835,1 $ ▶ Heroism℗
÷ Quintessenz.Co
940 μm2 Tapes™   70/85 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 32 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ INKTRAP

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un 
tipus de lletra que pertany al 
grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escrip-
tura «ANTIGA» (antiqua) que  50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 33 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ INKTRAP

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un tipus 
de lletra que pertany al grup d'estils 
cal·ligràfics sorgits en el període gòtic 
durant els segles segle xii — segle xv  40/48 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o 
gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany 
al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període 
gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»  32/38 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda



GROTUNDA LA BOLDE VITA 34 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ INKTRAP

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres 
és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics 
sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle 
xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»   24/28 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra 
que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» 
(antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la   18/21 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup 
d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en 
oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat 
de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als   14/17 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia 
referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» 
està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·ligràfics com la lletra Gòtica. Per la 
seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata   11/14 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula 
«GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·li-
gràfics com la lletra Gòtica. Per la seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata 
o dreta i la Gòtica Documental o documentària, bastarda, híbrida o Gòtica cursiva.   9/12 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda



GROTUNDA LA BOLDE VITA 35 /45 SQUARED

GROTUNDA
Squared

 »Cubic«     100/100 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 36 /45 BASIC GLYPHS ◀ SQUARED

abbcdefghijklmno 
ppqqrsßtuvwxyz 
ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSẞTUVWXYYZZ
1234567890 
,.;:!?!?@#€$¥&%^* 
()[]{}_=-+<>|/„“»«



GROTUNDA LA BOLDE VITA 37 /45 FULL CHARACTER SET ◀ SQUARED

UPPERCASE

ABCDEFFGHIJJKLMNO 
PPQQRSTUVWXYYZZ
LOWERCASE

abbcdefghi jk lmno 
ppqqrsßtuvwxyz
STANDARD LIGATURES

fi  fl  ff  ffi  ffl
DISCRETIONARY LIGATURES

ti  tt
CONTEXTUAL ALTERNATES

ẞ !? ⸘ www WWW
FIGURES

00123456789 
⁰⁰1234 56789₀₀₁₂₃₄ ₅₆₇₈₉ 
001 2 3 4 56789001234 56789
TABULAR FIGURES

00123456789 
#%,.:;+−±×÷=≠≈ 
<>≤≥¬¢£₣₤€$¥ƒ¤
MATHEMATICAL SYMBOLS

+−±×÷=≠≈<>≤≥~¬ ⁄  |¦
ΔΩμπ∫∏∑∂√∙∞%‰¼½¾

PUNCTUATION

. , : ;… ! ¡ ?¿ ·•*₣⁂₉#
‚ ‚„„‘ ‘ ““ ’ ’ ””«» ‹ › ' " -–—_
/ \( )[ ]{ }@&†‡
CASE-SENSITIVE FORMS

()[]{} ¡¿⸘ : ; · • -–—«»‹ › 
®©℗@
ACCENTED CHARACTERS

ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺẠÆǼ  ÇÇĆĆĈĈĊĊČČ 
ÐĎĐ  ÈÉÊËĒĔĖĘĚẼẸ  ĜĜĞĞĠĠĢĢǦǦ 
ĤĦ  ÌÍÎÏĨĬĪĮỊİ  ĲĲ��  ĴĴ  Ķ ĹĻĽĿŁ 
ÑŃŅŇŊ  ÒÓÔÕÖØǾŌŎŐỌŒ  ÞÞ  ŔŖŘ 
ŚŚŜŜŞŞȘȘŠŠ  ŢȚŤŦ ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲỤ 
ŴẀẂẄ ÝÝŶŶŸŸȲȲỸỸỲỲ  ŹŹŻŻŽŽ 
ààááââããääååāāăăąąǻǻạạææǽǽ 
ććĉĉċċččçç  ðďďđđ  èéêëēĕėęěẽẹ 
ĝğġģǧ  ĥħ  ì í î ï ĩ ĭ ī į ị ı  ĳ�  ĵ ȷ  ķĸ  ĺ ļ ľ ŀ ł  ñńņňŉŋ 
òóôõöøǿōŏőọœ  þ  ŕ ŗ ř  śśŝŝşşșșšš  ţ ț ť ŧ 
ùúûüũūŭůűųụ  ẁẃẅŵ ýŷÿȳỹỳ źżž
OTHER SYMBOLS

¢£₣₤€$¥¤₧®©℗™ 
№ℓªº°◊℮¶§ƒ ſ 
←↤↑↥↓↧→↦↔↕↖↗↘↙▲▼▶◀◢◣◤◥



GROTUNDA LA BOLDE VITA 38 /45 SAMPLE WORDS ◀ SQUARED

Thought Police Dystopian 
Yellow Deep 51 Memory 
Watergate Betrayal Xanith 
Rebellion Truth God 97 Novel 
Soma Application 4⁄1 Oceania 
6-Nine but Charrington  
Trigger from Risk Bubbles 
Eyed Farewell Quijote Zebra   50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 39 /45 SAMPLE UPPERCASE ◀ SQUARED

REBEL = 1948 JULY 
{UNIVERSAL LEAGUE} 
CAFÉ  GOLDSTEIN ® 
KOREA × JITTER ▶ K&J
C. 1700 — C. 500 FTR
BELIEF • SUBSTANCES
BOLSHEVISM.NEO ↗   60/70 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 40 /45 SAMPLE LANGUAGES ◀ SQUARED

Zângão vår Lartë Shtypjes 
Réttlætis #l’homme Dignité 
Ældrebesøg »Virðingar« 
régime@app.nz Žmogaus 
że Człowieka [Gyffredin] 
“Kadınların” Ävensom* 
Içinde Straßenfest ‘Þjóðdir’ 
Rettferdighet (Arrêté) …   50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 41 /45 SAMPLE SPECIAL GLYPHS ◀ SQUARED

Sanity≠69% (¾ ₤)
„Diarrhée №1“
OhGilvy!? {Suffix}
835,1 $ ▶ Heroism℗
÷ Quintessenz.Co
940 μm2 Tapes™   70/85 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 42 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SQUARED

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un 
tipus de lletra que pertany al 
grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escrip-
tura «ANTIGA» (antiqua) que  50/60 pt



GROTUNDA LA BOLDE VITA 43 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SQUARED

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica 
rodona o gòtica de llibres és un tipus 
de lletra que pertany al grup d'estils 
cal·ligràfics sorgits en el període gòtic 
durant els segles segle xii — segle xv  40/48 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o 
gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany 
al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període 
gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra 
gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»  32/38 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda



GROTUNDA LA BOLDE VITA 44 /45 SAMPLE WATERFALL ◀ SQUARED

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres 
és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics 
sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle 
xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA»   24/28 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra 
que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» 
(antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la   18/21 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup 
d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en 
oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat 
de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als   14/17 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits 
en el període gòtic durant els segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia 
referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula «GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» 
està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·ligràfics com la lletra Gòtica. Per la 
seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata   11/14 pt

‡ La lletra gòtica rotunda, gòtica rodona o gòtica de llibres és un tipus de lletra que pertany al grup d'estils cal·ligràfics sorgits en el període gòtic durant els 
segles segle xii — segle xv (lletra gòtica), en oposició a l'escriptura «ANTIGA» (antiqua) que feia referència a la minúscula carolina. El significat de la paraula 
«GÒTICA» equival a «BÀRBAR» mentre que el terme «ANTIGA» està lligat als models romans. Cap tipus d'escriptura presenta tantes varietats i tipus cal·li-
gràfics com la lletra Gòtica. Per la seva forma d'ocupació es distingeixen dos gèneres principals: la Gòtica Libraria també coneguda com a textualis formata 
o dreta i la Gòtica Documental o documentària, bastarda, híbrida o Gòtica cursiva.   9/12 pt

TEXT SAMPLE https://ca.wikipedia.org/wiki/Rotunda



GROTUNDA LA BOLDE VITA 45 /45 CREDITS & COPYRIGHT
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