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Link do produktu: https://sklep.marynistyka.pl/mosiezna-luneta-zeglarska-na-drewnianym-statywie-45cm-p-60.html

Mosiężna luneta żeglarska na
drewnianym statywie 45cm
Cena

420,00 zł

Cena poprzednia

500,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
ŻEGLARSKA MOSIĘŻNA LUNETA NA DREWNIANYM, MARYNISTYCZNYM STATYWIE - 45cm

Oferowana przez nas Mosiężna luneta żeglarska na drewnianym statywie jest nie tylko pięknym, marynistycznym elementem
morskiego wystroju każdego pomieszczenia – jest ona w pełni funkcjonalna (pokrętło do regulacji ostrości w zależności od
oddalenia oglądanego przedmiotu), oprócz niewątpliwej funkcji symbolicznej, można przez nią oglądać przedmioty w oddali
jak dawni kapitanowie lustrowali horyzont w poszukiwaniu wrogich fregat, upragnionych portów, nieodkrytych lądów, czy
zmian pogody…

Zarówno mosiężną lunetę jak i drewniany stojak można składać i przenosić – całość to nobilitujący, stylowy, nautyczny
przedmiot, który będzie wyglądał dostojnie zarówno w stylowych gabinetach, biurach i kancelariach jak i na komodzie lub
biblioteczce właściciela w domowym zaciszu.

Dawniej mosiężne lunety były bez wątpienia atrybutem kapitanów i oficerów wielkich żaglowców – były również dla nich
zarezerwowane. Tylko kapitan, ewentualnie jego zastępca ogladał przez lunetę horyzont przed podjęciem decyzji o zmianie
kursu, wydaniu rozkazu do abordażu na obcą jednostkę lub wypatrując upragnionego lądu.

Współcześnie proponowana przez nas luneta będąca eleganckim, marynistycznym połączeniem mosiądzu i drewna
znamionuje człowieka potrafiącego patrzeć w przyszłość, umiejącego podejmować decyzje i przewidywać, podarowana komuś
bliskiemu charakteryzuje osoby potrafiące omijać również życiowe rafy i mielizny, wyznaczać dobry kurs oraz sięgać „gdzie
wzrok nie sięga”

- Podarujcie stylowy, żeglarski prezent,
- Stwórzcie w swoim domu kącik w morskim, nautycznym stylu,
- Ożywcie biuro niepowtarzalnymi marynistycznym dodatkiem
- Przedmioty marynistyczne, nautyczne, związane z żeglarstwem, morzem, nie tylko tworzą niepowtarzalny nastrój, morski
wystrój i marynistyczny charakter wnętrz - są ponadczasowe i ponad wszelkimi granicami wyznaczanymi przez modę i
okoliczności, są żeglarskim prezentem dla każdego, na każdą okazję, pełne symboliki również na lądzie, w codziennym życiu,
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dają wyraz naszym uczuciom i emocjom przy szczególnych okazjach...

Wymiary:
Wysokość całkowita - 45cm
Długość lunety - 30cm
Rozstaw nóg – 27cm
Waga – 1200gr
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