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Mosiężny Zegar Dollonda kompas + zegar słoneczny w
drewnianym pudełku
Cena

270,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MOSIĘŻNY ŻEGLARSKI ZEGAR SŁONECZNY INKLINACYJNY Z KOMPASEM W DREWNIANYM, MARYNISTYCZNYM PUDEŁKU

Proponowany zegar słoneczny z kompasem ze względu na wykonanie z mosiądzu oraz umieszczenie w stylowym drewnianym pudełku, nie tylko wskaże kierunek na jachcie lub łodzi, ale jest
głównie przedmiotem symbolicznym, pełnym morskich opowieści, żeglarskich historii, który doda marynistycznego charakteru każdemu pomieszczeniu, stojąc zarówno na biurku szefa dużej
firmy jak również na komodzie w naszym domu.
Jest to zegar słoneczny inklinacyjny, którego zasada działania opracowana została w XVIII wieku przez Petera Dollonda - stąd nazwa Zegar Dollonda. Oryginał znajduje się w Muzeum Nauki w
Londynie. Zegary słoneczne z kompasem czyli zegary słoneczne inklinacyjne używane były powszechnie przez podróżników i żeglarzy, były bowiem w stanie wskazać im czas niezależnie od
miejsca, w którym się znajdowali, dzięki możliwości odchylenia tarczy zegara wraz z gnomonem o określony kąt zwany inklinacją. W ten sposób dostosowujemy zegarek do szerokości
geograficznej na której się znajdujemy.
Współcześnie piękny przedmiot żeglarski, marynistyczny prezent – mosiężny zegar słoneczny z kompasem na biurku będzie przypominał o upływającym czasie, kompas będzie świadczył o
niezmiennym kursie jaki obraliśmy podążając do swojego celu, symbolizował tęsknotę za podróżami, poszukiwanie nowych wyzwań, ciekawość świata a jako prezent może być dla
obdarowanej osoby symbolem obierania właściwego kierunku w życiu, kierowania się „kompasem moralnym”, wybierania dobrych dróg pamiętając o czasie, który nie stoi w miejscu.

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

Wymiary:
Średnica zegara – 11cm
Średnica tarczy – 9cm
Wysokość zegara – 12cm / złożony - 4cm
Drewniane pudełko:
14cm x 14cm
Waga łącznie: 700gr.
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