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Willard Conservation vyrábí více než padesát let vysoce kvalitní přístroje exkluzívně pro restaurování a konzervaci. Jsou
synonymem kvality, dlouhé životnosti a vysoké funkčnosti. Z těchto dobrých důvodů patří tyto tradičně ručně vyráběné a
pečlivě neustále vyvíjené špachtle,žehličky a stoly k etablovanému vybavení špičkových restaurátorských ateliérů,muzeí a
vysokých škol.
Rodinný podnik vedený ve druhé generaci Paulem Willardem zaměstnává inženýry, zkušené kovoobráběče, elektrotechniky
a restaurátory. Díky tomu se firmě podařilo za desetiletí existence nashromáždit široké spektrum vědomostí a znalostí pro
situace, kdy je třeba požadavky restaurátorů a konzervátorů přetransformovat co nejlepším způsobem do technických
schopností přístrojů. Takto vyvinuté přístroje jsou používány dlouhá léta v ateliérech a ve všech ohledech podporují
profesionální restaurování . Nabízí vysokou míru investiční jistoty poněvadž, pokud by někdy k té situaci došlo, Willard
Conservation nabízí samozřejmě nejen provádění servisu a oprav, ale i údržbu svých přístrojů.
Sortiment zahrnuje velkoformátové,multifunkční „ teplé“ stoly, nerezové vany pro restaurování papíru a textilu, kovové
malířské stojany, ale i systém vzájemně / díky univerzální řídící jednotce/ kombinovatelných tepelných špachtlí a žehliček,
nebo špachtle horkovzdušné.Obmněna produkce se řídí změnou požadavků ze strany zákazníků. Podobným způsobem
došlo i k vyvinutí zcela nové řady špachtlí pro zacelování trhlin v plátnech, které podpořila naše mateřská firma
Deffner&Johann ve spolupráci s vysokými školami v Kolíně nad Rýnem a Drážďanech.
Je nám tedy ctí, stejně jako naší mateřské firmě, že smíme celou paletu Willard Conservation nabídnout české
restaurátorské veřejnosti.
Díky své vynikající kvalitě se firma Willard Conservation smí pyšnit certifikátem královského dvora, který mu udělila Jeho
Výsost královna Alžběta II. I Vy se můžete přesvědčit o kvalitě těchto excelentních nástrojů a přístrojů.

Minižehličky jsou vyráběny ručně, mají pochromovanou,vysoce odolnou plochu a lakované ocelové tělo s dřevěnou
rukojetí.Přívodní šňůra má délku 2,5 metru. Žehlička se používá ve spojení s řídící jednotkou „ special“. Označení E u
výrobků Willard znamená,že jde o výrobek s aktivní, elektronickou regulací teploty. Příslušné čidlo měření teploty se nachází
na špičce, resp. v její bezprostřední blízkosti ( u výměnných špachtlí) a umožňuje tedy opravdu přesné nastavení teploty a
stability jejího nastavení na objektu. Vyobrazení dva typy žehliček tvoří základ produkce. Na pravo vyobrazená má klasický
tvar cca 140x77mm, na levo zobrazená žehlička má pravoúhlý tvar formátu 120x75mm. Obě váží cca 1 000 g.
5705 016
5705 017
5700 000
5700 100

Žehlička pravoúhlá 120x75mm,váha cca 1000g
Žehlička klasický tvar 140x77mm,váha cca 1000g
Řídící jednotka STANDART vyobrazení následuje na další straně
Řídící jednotka SPECIAL – nutná pro připojení žehliček

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

12.390,00
12.390,00
18.420,00
23.940,00
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Řídící jednotka STANDAD je určena pro všechny druhy špachtlí. Velkým, lehce posouvatelným reostatem je možné precizně
řídit a nastavit kontaktní povrchovou teplotu v rozmezí pokojové teploty až 150°C v krocích po 1°Celsia. Červená dioda
signalizuje probíhající zahřívání do okamžiku, kdy je na špičce špachtle dosažena nastavená teplota. Velikost
200x200x85mm, váha 3,7kg. Vyobracení : čelní pohled na řídící jednotku.
Řídící jednotka SPECIAL je technicky identická s předchozím typem, ale na zadní straně je doplněna o zásuvku pro zástrčku
žehličky. Vyobrazení: zadní pohled na řídící jednotku se zásuvkou pro připojení žehličky.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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Držák s pevně integrovanou špachtlí Dřevěná násada s přívodní šňůrou 1,5m,ocelový plášť s měděným jádrem, povrch pochromován na
mosaz na vysoký lesk. Vysoce kvalitní zpracování. Délka špachtlí 260-270mm, váha v závislosti na provedení od 260 do 540 gramů.

5703 002

Model 2E: délka 270mm,váha 260g, rozměr 40x18mm

12.660,00

5703 003

Model 3E: délka 270mm, váha 320g, rozměr 60x35mm

12.660,00

5703 004

Model 4E: délka 220mm, váha 380g, rozměr 65x24mm

12.090,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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Model 53: délka 260mm,váha 540g, rozměr 100x50mm

2016

16.380,00

Držák špachtlí 1E,1EC a jednotlivé špachtle celková délka špachtle (držák+špachtle) je u typu 1E cca 187mm, verze 1EC je
krátkou vrzí s celkovou délkou 146mm. Používat lze některou z osmi vyobrazených špachtlí, všechny jsou zhotoveny odlitím
z mosazi,poté následuje pochromování na vysoký lesk. Poslední špachtle X je vyobrazena v čelním a bočním pohledu, je
speciálně sploštělá, má zakulacené přechody a velmi měkkou hranu.

5701 100
5701 200

Model 1E standardní provedení
Model 1EC zkrátkéné provedení

8.694,00
8.694,00

5701 120

Odkládací stojan na modely 1E a 1EC

1.830,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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5701 001
Špachtle A
30 x 8mm
1.746,00

5701 002
Špachtle B
25x10mm
1.746,00

5701 003
Špachtle C
25x10mm
1.746,00

5701 004
Špachtle D
20x10mm
1.746,00

5701 005
Špachtle/Špička E
30mm
1.746,00

5701 006
Špachtle/Špička F
15mm
1.746,00

5701 007
Špachtle G
10x6mm
1.746,00

5701 008
Špachtle X
20x10mm
2.850,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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Držák 1EM na minišpachtle a mikrošpičky Celková délka tohoto nástroje je cca 133mm, násada je zhotovena z teflonu (
kabel má délku 1.5m, váží 75g). Pro mikrošpičky se používá speciální adapter,který je obsažen v setu. Tvar/typ 0125, extra
krátký, se používá pro zmiňované zcelování pláten nebo jako alternativa pájky.

2702 000
2702 016
2702 100

Model 1EM držák na mini špachtle a mikrošpičky
Set minišpachtlí, provedení Ma – Mg, 7 kusů v setu
Set stříbrných minišpiček s adaptérem pro upevnění na 1EM

Set stříbrných minišpiček s adaptérem pro upevnění na 1EM

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

8.880,00
7.245,00
7.440,00
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2702 002
Mini špachtle Ma
1.245,00

2702 004
Mini špachtle Mb
1.245,00

2702 006
Mini špachtle Mc
1.245,00

2702 008
Mini špachtle Md
1.245,00

2702 010
Mini špachtle Me
1.245,00

2702 012
Mini špachtle Mf
1.245,00

2702 014
Mini špička Mg
1.245,00

2702 026
Mini špachtle X
2.895,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů
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Hot Air Pen horkovzušný přístroj se třemi tryskami (2mm, 3mm a plochá tryska 16x1mm) Oddělené nastavování množství
vzduchu a teploty do 138°C. Aktivní regulace pomocí senzoru, který je umístěn v trysce, Hliníkové tělo, rozměry
200x200x80mm, váha cca 3 kg, 230V/50Hz. Matně černé provedení

5710 000
Hot Air Pen set
35.685,00
BK Set kompletní set s diplejem,držákem špachtlí , sedmi špachtlemi a stojánkem na odstavení, regulace teploty do 200°C
Samostatný set, který není kompaktibilní s jinými modely Willard

5702 500

BK Set

24.450,00

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů

