Duże rozmiary,
autentyczne okazy.
Zbierz wszystkie
i poznaj ich
właściwości

www.Mineraly-Kolekcja.pl

Odkryj fascynujący świat minerałów
i kamieni szlachetnych!
W każdym zakątku naszej planety można znaleźć spektakularne
geologiczne skarby ukryte w Ziemi. Przez ponad 30 lat reporterzy
National Geographic podróżowali po świecie, wyszukując
miejsca, z których można wydobyć najciekawsze minerały.

Świetna
zabawa dla
całej rodziny!
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STANY ZJEDNOCZONE

• Okazy w dużych rozmiarach
• Znalezione na pięciu kontynentach
• Starannie dobrane
przez najlepszych specjalistów

Apofyllit
Labradoryt
Aragonit

INDIE

MADAGASKAR

MAROKO

Przedmioty przedstawione na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.
Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany elementów wchodzących w skład kolekcji oraz dat wprowadzania ich do sprzedaży.

Nie przeocz żadnego
z tomów kolekcji!

GRATISOWE
PUDEŁKA
NA MINERAŁY
,
w

których doskonal
e
zaprezentuje się
cała kolekcja.

• Wspaniałe okazy skał i minerałów z najdalszych
zakątków naszej planety, m.in. ametyst, kwarc różowy,
niebieski agat, tygrysie oko, szmaragd...
• W kolejnych numerach kolekcji znajdziesz informacje,
jak je rozpoznać, jak powstały i gdzie możesz je
odszukać. Nasza seria to kompletny przewodnik
po minerałach od A do Z. Ich opisy przeczytasz
na ostatnich stronach poszczególnych tomów.
• Wszystkich naszych kolekcjonerów obdarujemy
praktycznymi pudełkami, w których doskonale
zaprezentuje się seria.
Od 1888 r. National Geographic
Society* sfinansowało już ponad 12 000 badań naukowych,
wypraw i projektów ochrony przyrody na całym świecie.
Część dochodu z tej kolekcji wesprze działalność non-profit
National Geographic Society.
* National Geographic Society otrzymuje fundusze od National
Geographic Parterns LLC, które częściowo są finansowane
przez Ciebie poprzez zakup tej kolekcji. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź www.nationalgeographic.com/info.

Gratisowe pudełka na minerały są dołączane puste. Okazy do ich wypełnienia są dodawane do kolejnych tomów kolekcji. Przedmioty przedstawione na zdjęciach mogą się różnić
od rzeczywistych. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany elementów wchodzących w skład kolekcji oraz dat wprowadzania ich do sprzedaży.

Niezwykłe

Szpat islandzki

minerały...

Odkryj najpiękniejsze skarby Ziemi wraz z kolekcją „Minerały Świata”!
Zapraszamy do świetnej zabawy i wspólnego poznawania tajemnic geologii!
Naucz się rozpoznawać minerały, dowiedz się, jak powstają
i gdzie można je odszukać.
Jedyny kwiat,
który nigdy
nie więdnie.
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Jego kryształy charakteryzuje
dwójłomność, czyli podwójna
refrakcja, wskutek której obraz
ułożony pod nim ulega podwojeniu.

Uwaga!
Ważne odkrycie
naukowe.
Przeczytaj
więcej!

Magnetyt
Według legendy odkrył go pewien
grecki pasterz, kiedy zauważył, że skała
ta przyciąga nity
od jego
sandałów.

Róża pustyni

Jego nazwa
wywodzi się
z greki i oznacza
„spokojne morze”.

Fuchsyt (fuksyt)
Ten minerał o intensywnej zielonej barwie,
którą zawdzięcza tlenkowi chromu,
spotkać można na pięciu kontynentach.

Aragonit

Szczególna forma krystalizacji
pospolitego i dobrze znanego
minerału – gipsu, która z czasem
stała się symbolem podróży.

Galena

Występuje
w tych samych
złożach
co szmaragd.

Rzymianie
używali go
do wyrobu
wapna.

Kiedyś z tego
minerału
uzyskiwano
srebro i ołów.

Tajemniczy
minerał
o własnościach
magnetycznych.

Piryt
Kalcyt
Ten minerał jest głównym budulcem
wielkich łańcuchów górskich, np. Alp.

To stosunkowo miękki
minerał. Jeśli zetknie się
z choćby lekko
zakwaszoną wodą,
na jego powierzchni
pojawi się rdza.

Legenda głosi, że minerał ten powstał
z łez dziewczyny, której rodzina zabroniła
poślubić ukochanego.

Jego nazwa
wywodzi się
z greki.
Pyros znaczy
„ogień”.

Zazwyczaj
występuje
w jaskiniach.

…i wspaniałe

kamienie szlachetne!

Najcenniejsza
odmiana
kwarcu.

Urzeka charakterystycznym połyskiem
i zachwycającymi żyłkami.

Kamień
szlachetny
o dużej
wartości.

Agat błękitny
Uważany za symbol
czystości, niewinności
i dobrych intencji.

Amazonit
Jego zielona lub zielono-niebieska
barwa sprawia, że kamień ten
cieszy się ogromną popularnością
wśród kolekcjonerów.

Szmaragd
Tygrysie oko

Bardzo
rzadki
kształt.

Wyróżnia się zdolnością do zachowania
prymitywnych form roślinnych.

Odmiana kwarcu
o wyjątkowym
wyglądzie.

Minerał o fioletowej barwie
uznawany był za kamień
szlachetny już w starożytności.

Powstaje we wnętrzach skał, jest
jak miniaturowa kryształowa jaskinia.
Bardzo cenią ją kolekcjonerzy.

Xylopal

Można
uznać go za
skamieniałość.

Ametyst

Geoda saharyjska

Znany także
jako kamień
amazoński.

Odmiana berylu, występująca
w skałach granitowych,
swoją zieloną
barwę zawdzięcza
domieszkom
chromu
i wanadu.

Jeden
z najbardziej
pożądanych
kamieni
szlachetnych.

Lapis-lazuli
Jakość tego agregatu minerałów
zależy od proporcji lazurytu,
której skała ta zawdzięcza
intensywną niebieską barwę.

Częsty
w skałach
osadowych.

Czerwony jaspis
Ta odmiana kwarcu słynie ze wspaniałej
gry barw. Występuje w złożach
na całym świecie.

Kamień
trudny
do szlifowania.

Kolekcja „Minerały świata – National Geographic”
Dzięki niej odkryjesz najskrytsze tajemnice minerałów i kamieni szlachetnych.
Korzystać z niej może całą Twoja rodzina. Za sprawą odpowiedniego doboru zdjęć
i ilustracji każdy z jej członków pozna minerały i kamienie szlachetne od A do Z,
a jednocześnie będzie się świetnie bawił, kolekcjonując unikalne okazy.

ZOBACZ
JAKIE D
ZIAŁY
ZNAJDZ
IES
W ŚROD Z
KU

W PODRÓŻY

Odwiedź najciekawsze dla miłośników
mineralogii miejsca na naszej planecie:
parki narodowe, obszary geologiczne należące
do światowego dziedzictwa i inne.

PRZEWODNIK PO KOLEKCJI
Poznaj każdy eksponat ze swojej nowej kolekcji!
„Minerały Świata – National Geographic”

MINERAŁY
Poznaj z bliska tajemnice minerałów:
jak powstają, jak się je klasyfikuje, jakie
mają własności fizyczne i chemiczne.

KOLEKCJONERSTWO
Dowiedz się, dlaczego warto zbierać naszą kolekcję.
Zapraszamy do fascynującego świata minerałów
i kamieni szlachetnych. Zacznij swoją nową pasję wraz z serią
„Minerały Świata – National Geographic”, a otrzymasz praktyczne
rady dla początkujących i zaawansowanych kolekcjonerów.

KAMIENIE SZLACHETNE
Zbierz kolekcję fascynujących kamieni
szlachetnych, naucz się odróżniać rodzaje
szlifów, cenne metale, a także ich imitacje.
W tym dziale omawiamy także te skarby
naszej planety, które nie należą do świata
minerałów, ale pełnią ważną rolę
w jubilerstwie, np. kość słoniową.

ATLAS MINERAŁÓW
Zbierz kompendium wiedzy
o minerałach i kamieniach
szlachetnych od A do Z.
Znajdziesz w nim informacje
jak je rozpoznać, jak powstały
i gdzie można je odszukać.

PLANETA ZIEMIA
Poznaj genezę Ziemi i najważniejsze
zjawiska geologiczne. Dowiedz się,
jak powstały kontynenty, jaką role
spełniają wulkany, trzęsienia ziemi itp.

MINERAŁY I CZŁOWIEK
Przeczytaj o tym, jak człowiek
wykorzystywał minerały na przestrzeni
dziejów: w jubilerstwie, przemyśle,
malarstwie, a także jako źródło energii.

Gwarancja najwyższej jakości obsługi klienta
Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza. Zabiegamy o to, by osoby, które kolekcjonują serię „Minerały Świata – National Geographic”
były maksymalnie zadowolone z naszych usług i dostarczanych przez nas produktów. Zobowiązujemy się do dbania o najwyższą jakość oferty
od początku do końca wydawania kolekcji. Gwarancja jakości dotyczy nie tylko wydawanej przez nas serii, ale także wszelkich związanych
z nią usług. Zapewniamy najwyższą jakość przygotowania minerałów i kamieni szlachetnych oraz treści zawartych w naszej encyklopedii,
które razem stanowią unikalne połączenie edukacji i rozrywki.
Oferujemy też profesjonalną obsługę klienta. Specjalnie przygotowany zespół odpowie na wszelkie pytania i postara się, by byli Państwo
całkowicie usatysfakcjonowani z przygotowanej przez nas serii.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące kolekcji „Minerały Świata – National Geographic” lub związanych z nią usług,
prosimy o kontakt (szczegóły na stronie www.Mineraly-Kolekcja.pl).
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CENA
PROMOCYJNA:

14,90

Kwarc
różowy

zł

+ Książka

W sprzedaży
już za 2 tygodnie
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+ PREZENT: pudełko na okazy
+ PREZENT: naklejki z opisami
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GRATIS!

minerałów

Tygrysie oko
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Brazylia

Fluoryt
Chiny

Azuryt

Maroko

Jadeit
Chiny

DZIĘKI PRENUMERACIE otrzymasz BEZPŁATNIE tomy 3 i 5
oraz dodatkowo wspaniałe prezenty:
WIELKĄ GEODĘ

MIKROSKOP

(10-15 cm)

PIERWSZY
PREZENT

•

 biektywy
O
z powiększeniami:
x100 x400 x1200

•

 0 użytecznych
1
elementów
w zestawie

DRUGI
PREZENT

Szczegóły na ulotce subskrypcyjnej i na stronie: www.Mineraly-Kolekcja.pl

