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Model XIX-w żaglowca
trójmasztowego z drewna Napoleon
Cena

470,00 zł

Cena poprzednia

550,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MODEL XIX-WIECZNEGO ŻAGLOWCA TRÓJMASZTOWEGO Z DREWNA - NAPOLEON

Proponujemy Państwu stylowy, wykonany ręcznie z lakierowanego, wysokiej jakości drewna model zbudowanego w 1851
roku w Medford w stanie Massachusets, USA żaglowca - Napoleon. Miał on ponad 42m długości, 760 ton ładowności a
wysokość masztów wynosiła 9,5m.
W 1860 roku został sprzedany do Norwegii i swoje najsłynniejsze XIX-wieczne podróże odbywał pod dowództwem kapitana
Amundsena.
Drewniany trójmasztowiec tej wielkości będzie nobilitującym elementem zarówno naszego salonu jak i prestiżowym, morskim
dodatkiem biura czy gabinetu.

Wymiary:
Długość – 60cm; z bukszprytem – 79cm
Szerokość pokładu - 24cm
Wysokość – 60cm
Waga – 1900gr

Ten stylowy, ręcznie wykonany drewniany model jest synonimem tęsknoty za dawnymi żaglowcami, które wypływały w
dalekie rejsy w nieznane, odkrywając nieznane lądy, zmniejszając ilość "białych plam" na ówczesnych mapach, tocząc
morskie bitwy, czy wreszcie przewożąc towary do najdalszych portów korzystając jedynie z siły wiatru, morskich prądów oraz
wiedzy i doświadczenia swoich kapitanów.Doskonały prezent dla każdego miłośnika historii o dawnych Kapitanach i sławnych
Żaglowcach, właścicieli łodzi i pasjonatów morza, żagli, marynistyki.
Niewątpliwie masywny, drewniany model żaglowca na biurku lub komodzie właściciela znamionuje człowieka z
wyrafinowanym i niecodziennym gustem, który opiera się przemijającym modom a jego symbolika jednoznacznie
charakteryzuje miłośnika morza i żeglarstwa.

Wszystkie sprzedawane przez nas modele jachtów i żaglowców ze względu na misterność i delikatność wykonanego
ożaglowania i olinowania oraz wysokość samych masztów przesyłamy do Państwa z położonymi na płask masztami –
uzyskujemy dzięki temu zwartą, prostokątną paczkę, którą staramy się jak najlepiej zabezpieczyć na czas transportu.
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Po otrzymaniu przesyłki należy umieścić maszty w przeznaczonych dla nich otworach w pokładzie i całość konstrukcji
usztywnić poprzez naciągnięcie sznurków olinowania – jest to bardzo prosta operacja, która nie zajmuje więcej niż 10 minut,
nie wymaga klejenia, wiązania ani żadnych narzędzi (otrzymują Państwo gotowy, złożony model) a wiemy z doświadczenia że
położenie masztów bardzo zwiększa bezpieczeństwo całego modelu w trakcie transportu.
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