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Zegar słoneczny z
kompasem w drewnianym,
marynistycznym pudełku
Cena

169,00 zł

Cena poprzednia

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MAŁY MOSIĘŻNY KOMPAS Z ZEGAREM SŁONECZNYM INKLINACYJNYM - ZEGAR DOLLONDA, PREZENT DLA ŻEGLARZA, MORSKI UPOMINEK

Proponowany przez nas kompas z zegarem słonecznym wykonany został z z mosiądzu oraz umieszczony w pełnym morskiej symboliki,
stylowym drewnianym pudełku. Nie tylko wskaże on kierunek na jachcie lub codziennym życiu, ale głównie ze względu na swój
rozmiar jest przedmiotem symbolicznym, pełnym żeglarskich, morskich historii, który doda marynistycznego charakteru każdemu
pomieszczeniu, jest niepowtarzalnym prezentem dla Żeglarzy, Ludzi Morza, osób zakochanych w Wielkich Żaglowcach, szantach, dekoracjach
marynistycznych.

Wymiary:
Zegar słoneczny z kompasem - 7,5 x 7,5 cm
Waga zegara - 100gr
Drewniane pudełko:
10cm x 10cm
wysokość - 5cm
Waga łącznie: 300gr.

Jest to miniatura zegara słonecznego inklinacyjnego, którego zasada działania opracowana została w XVIII wieku przez Petera Dollonda. Oryginał
znajduje się w Muzeum Nauki w Londynie. Zegary słoneczne z kompasem używane były przez podróżników i żeglarzy, aby wskazać im właściwy
czas niezależnie od położenia. Wszystko to było możliwe dzięki odchyleniu tarczy zegara wraz z gnomonem o określony kąt, który zwał się
inklinacją.

Obecnie piękny przedmiot żeglarski, marynistyczny, morski prezent – mosiężny zegar słoneczny z kompasem będzie przypominał o
upływającym czasie, kompas będzie świadczył o dobrym kursie jaki przyjeliśmy, symbolizował tęsknotę za podróżami a jako prezent może być
dla obdarowanej osoby symbolem obierania właściwego kierunku w życiu, kierowania się „kompasem moralnym”, pamiętając o czasie, który nie
stoi w miejscu.
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- Podarujcie prestiżowy, żeglarski prezent,
- Stwórzcie w swoim domu kącik w marynistycznym stylu,
- Ożywcie biuro niepowtarzalnymi morskim dodatkiem
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