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Moneta sferyczna „Siedem Nowych Cudów Świata” z serii „Tajemnice świata”
„Siedem Nowych Cudów Świata” to pierwsza na świecie moneta w kształcie kuli, powstała w oparciu
o wizerunek XVII-wiecznej mapy wybitnego holenderskiego kartografa Willema Janszoona Blaeu. Autorką
monety jest uznana artystka Urszula Walerzak, która w swym projekcie w mistrzowski sposób dokonała
połączenia przeszłości z teraźniejszością.
Położenie geograficzne Siedmiu Nowych Cudów Świata zostało oznaczone na historycznej mapie na powierzchni monety eleganckimi czarnymi
cyrkoniami SWAROVSKI ELEMENTS. Dzięki wyrafinowanej stylistyce i perfekcyjnemu wykonaniu ta ekskluzywna srebrna pamiątka o nominale
7 dolarów nowozelandzkich jest przykładem najwyższego kunsztu w dziedzinie mincerstwa. Nie dziwi więc fakt, że moneta sferyczna „Siedem
Nowych Cudów Świata” skierowana jest do najbardziej wymagających kolekcjonerów.
– „Choć dzieje Mennicy Polskiej sięgają prawie 250 lat, to dziś marka jest przede wszystkim synonimem innowacyjności. Śmiałe projekty
i niesztampowe podejście do ich realizacji, nowoczesne technologie i najwyższa jakość sprawiają, że nasze produkty wyznaczają standardy
na rynkach numizmatycznym na całym świecie.” – powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej S.A.
W celu stworzenia monety w kształcie kuli zastosowano szereg najbardziej innowacyjnych technologii. Pierwszym etapem było opracowanie
modelu 3D i jego ocena technologiczna. Następnie, aby zapewnić idealny kształt monety, zaprojektowano specjalne narzędzie składające
się z sześciu elementów wyposażonych w stemple. Za ich pomocą uformowano półfabrykat w kształcie kuli oraz odwzorowano na nim
wizerunek historycznej mapy. Warto zobaczyć to na własne oczy! Zapraszamy do obejrzenia filmu, który uchyli przed Państwem rąbka
tajemnicy, przybliżając niezwykle złożony proces produkcji tej niezwykłej monety. https://www.youtube.com/watch?v=BDoq-rI7zC4
***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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