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Żeglarski kompas z
zegarem słonecznym z
postarzanego mosiądzu w
pudełku
Cena

399,00 zł

Cena poprzednia

445,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MOSIĘŻNY, PATYNOWANY ZEGAR SŁONECZNY Z KOMPASEM W MARYNISTYCZNEJ SKRZYNCE - URZĄDZENIE NAWIGACYJNE,
ŻEGLARSKI PREZENT, MORSKI UPOMINEK

Stylowy, marynistyczny Zegar Dollonda z postarzanego mosiądzu będzie idealnym prezentem nie tylko dla Żeglarza, ale również dla kogoś:
- kto lubi się otaczać pięknymi przedmiotami;
- kogo pociągają żeglarskie przygody i morskie wyprawy w nieznane;
- a także dla kogoś, komu bliska jest marynistyczna symbolika związana z tym przedmiotem – poszukiwanie własnej drogi, świadomość
upływającego czasu, zorientowanie na cel i trzymanie się raz obranego kursu.
Prezentowany zegar słoneczny z kompasem będzie znakomitym uzupełnieniem każdej marynistycznej kolekcji, dopełnieniem każdego
pomieszczenia urządzonego w żeglarskim stylu.
Oferujemy Państwu mosiężny zegar słoneczny z kompasem w stylowej, marynistycznej skrzynce - przedmiot, który nie tylko wskaże właściwy
kurs na jachcie lub w codziennym życiu, ale jest również przedmiotem symbolicznym, pełnym morskich opowieści, historii, dodatkiem, który
doda morskiego charakteru i marynistycznej elegancji każdemu pomieszczeniu, stojąc zarówno na biurku szefa dużej firmy jak również na
komodzie w naszym domu.

Wymiary:
Średnica zegara – 11,5cm
Średnica tarczy – 6cm
Wysokość zegara – 12cm / złożony - 4cm
Waga - 400gr
Drewniane pudełko:
14cm x 14cm
wysokość - 7cm
Waga łącznie: 700gr.

Nazwa prezentowanego modelu pochodzi od nazwiska Petera Dollonda, wynalazcy wielu przedmiotów optycznych, a także – rzecz jasna – zegara
inklinacyjnego. Przedmioty tworzone przez Dollonda były powszechnienie znane nie tylko w rodzimym kraju wynalazcy. Jednym z ich
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użytkowników był admirał Nelson, który korzystał z teleskopu stworzonego przez Dollonda. Słoneczne zegary inklinacyjne, które pokazywały
właściwy czas niezależnie od szerokości geograficznej, cieszyły się dużą popularnością począwszy od XVIII w. Oryginalny zegar Dollonda
znajduje się w Muzeum Nauki w Londynie.
Kompas jest starszy od zegara inklinacyjnego o około 800 lat. Po raz pierwszy wspomnieli o nim dwaj chińscy autorzy, Zhu Yu Pingzhou Ke Tan
oraz Shen Kuo, którzy opisali go oni jako magnetyczną igłę unoszącą się na wodzie w naczyniu. Do Europy kompas dotarł dwa wieki później i
zapoczątkował epokę wielkich odkryć geograficznych. Informacje o tym, jak korzystali z niego Europejczycy, pojawiały się w rożnych książkach,
ale najwięcej można ich znaleźć w XII-wiecznej „De naturis rerum” Alexandra Neckama.

Przedmiot żeglarski, marynistyczny, morski prezent – zegar słoneczny z kompasem z ciemnego mosiądzu na biurku będzie przypominał o
upływającym czasie, kompas będzie świadczył o niezmiennym kursie a jako prezent może być symbolem wybierania właściwego kierunku w
życiu, „kompasem moralnym”, pamiętając o czasie, który nie stoi w miejscu.
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