Tutaj rok trwa 18 miesięcy - planujemy długookresowo
Epoka standardowych kalendarzy 12-miesięcznych dobiega końca? Oczywiście, że nie.
Jednak wśród nas (między innymi nasza Redaktor Naczelna) są osoby, które swoje plany chcą
zanotować z dużo większym wyprzedzeniem.
Jednym z czołowych producentów kalendarzy 12 i 18-miesięcznych jest firma Paperblanks.
I uwierzcie - nie są to zwyczajne kalendarze. Marka Paperblanks to kontynuacja tradycji
pierwszych ksiąg. Poprzez wprowadzenie elementów średniowiecznej manufaktury producent
tworzy dzieła z nutką nowoczesnego stylu. Spójrzcie na film, w którym już w pierwszych
minutach Baron wykorzystuje notatnik Grolier z kolekcji Paperblanks.
Każdy produkt marki Paperblanks, dystrybuowanej w Polsce przez firmę Sztuka Rodzinna,
to prawdziwa manufaktura. Zdobione okładki zachwycają od pierwszego wejrzenia.

Kalendarze Paperblanks nie bez powodu zaspokajają najbardziej wygórowane zmysły
estetyczne. Kartki wykonane są z wysokiej jakości papieru bezkwasowego w kolorze
ecri. Okładka wytłaczana jest w unikatowe wzory wyostrzone złotą, srebrną lub kolorową
folią.

Elegancja znana od pokoleń
Każdy kalendarz posiada na początku krótki jednostronicowy kalendarz na bieżący rok oraz
rozłożony kalendarz tygodniowy. W kalendarzach 18-miesięcznych dodatkowo umieszczone
są 4 strony z planami lekcji na cały tydzień. Kolejnym ukłonem w stronę nauczycieli
jest kalendarium, które zaczyna się od 1 lipca i trwa do grudnia następnego roku.

Układy dni proponowane w kalendarzach Paperblanks są następujące:

Dodatkowo każdy kalendarz posiada w prawym dolnym rogu mini miesięczny kalendarz
z zaznaczonym obecnym tygodniem.

Kartki można dowolnie zaznaczyć dzięki dwóm satynowym wstążkom. Na końcu znajdują się
krótkie jednostronicowe kalendarze na dwa kolejne lata oraz w 12-to miesięcznym kalendarzu
w układzie pionowym na przyszły rok - 3 miesiące na stronie.
W każdym kalendarzu Paperblanks zamieszczone są dodatkowe strony z informacjami
w j. angielskim potrzebnymi podczas podróży zawierającymi:






spis międzynarodowych świąt,
numery międzynarodowych połączeń telefonicznych,
strefy czasowe,
tabelę rozmiarów odzieży i miar obuwia,
oraz specjalnie przygotowana tabela wpisów
i uroczystości.

najważniejszych

wyjazdów

Na samym końcu w kalendarzu 18-miesięcznym znajduje się dodatkowo 10 stron na
dokładniejsze zapiski.

Różne rodzaje zamknięć
Większość kalendarzy Paperblanks posiada eleganckie zapięcie na haczyk magnetyczny,
klapę z magnesem, wytrzymały pasek skórzany z magnesem lub elastyczną gumkę.

Wewnątrz tylnej okładki znajduje się koperta, w której można
przechowywać wszystkie luźne notatki. Do niej dołączony jest
malutki wyjmowany 12-stronnicowy adresownik, którego
warto uzupełnić w razie zagubienia się telefonu komórkowego
i wszystkich kontaktów. W nim znajdują się także 4 czyste
kartki na dodatkowe zapiski.

Paperblanks w wersji mini

Dla minimalistów firma Paperblanks
przygotowała urocze micro kalendarze
mieszczce się bez problemu w kieszeni
czy małej torebce. Niestety ze względu
na swoje małe gabaryty kalendarz nie
ma w środku adresownika.

Wcięcia i zapięcia idealnie współgrają ze wzorem na okładce. Dla ciekawskich zamieszczony
jest z tyłu opis artystycznego pochodzenia okładki kalendarza.

Niektóre wzory są repliką obrazów sławnych artystów takich jak: Vintague Vogue, Alphonse
Mucha, William Moris, Laurel Burch. Kalendarze Paperblanks posiadają również motywy
wzięte wprost z XVI, XVII i XIX-wiecznych ornamentów, repliki najsłynniejszych dzieł
introligatorskich XVI-wieku i XIX-wieku oraz reprodukcje fragmentów oryginalnych
rękopisów zasłużonych dla nauki i sztuki osobistości: Edgard Poe, Albert Einstein i Charles
Darwin. Niektóre wzory są wzięte wprost z natury.

Zwiewne hawajskie kwiaty czy perskie róże oczarowały i podbiły serce niejednej kobiety.

W różnorodności dostępnych wzorów kalendarzy Paperblanks każdy znajdzie coś dla siebie.
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