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Nowość! 

 IS – Permanent marki Starmix 

- profesjonalna seria odkurzaczy przemysłowych 

 

Odkurzacze przemysłowe IS – Permanent marki Starmix wyznaczają nowe standardy w technologii 

odkurzania. Stworzone na bazie znanych i niezawodnych odkurzaczy z serii IS marki Starmix, 

ukierunkowane są na ciągłą pracę z różnymi odpadami przemysłowymi, takimi jak pyły szlifierskie 

czy wiertnicze. Z kolei modele ISP ARH przeznaczone są do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia 

pozostałości oraz azbestu.  

IS - Permanent marki Starmix - praca bez przerwy 

Odkurzacz przemysłowy IS – Permanent marki Stamix 

cechuje nowoczesne wzornictwo oraz innowacyjny 

system czyszczenia filtrów. Dzięki zastosowaniu dwóch 

osobnych kaset filtrujących możliwe jest odizolowanie 

jednego z filtrów od przepływu powietrza w czasie 

odkurzania i jego czyszczenie za pomocą impulsów 

elektromagnetycznych. Oznacza to, że w czasie 

otrząsania jednego z filtrów drugi pracuje bez przerwy. 

Rewolucyjny system Permanent Clean zastosowany w 

serii ISP marki Starmix nie zmusza zatem do 

przerywania pracy, aby wyzwolić autooczyszczenie 

filtrów. Jest to cecha, która odróżnia ten model od 

poprzedniej serii ISC. Warto podkreślić, że ta zaleta 

pozwalająca wyeliminować przerwy w pracy, przyczynia 

się również do oszczędności czasu i zmniejszenia 

kosztów pracy. Odkurzacz IS – Permanent marki Starmix 

został przystosowany także do współpracy z 

elektronarzędziami o mocy 2400 W, m.in. wiertarką, szlifierką czy bruzdownicą. Co więcej, odkurzacz 

ISP wyposażony jest w dwa filtry poliestrowe klasy M o łącznej powierzchni filtrów 8600 cm2. 

Pojemność samego zbiornika zwiększono do 35 lirów brutto, jednak został on tak skonstruowany, by 

pasowały do niego również worki papierowe o pojemności 25 litrów. Moc silnika, parametry ssące 

oraz osprzęt EWS są identyczne jak w serii ISC. Oznacza to, że sprawdzone rozwiązania spod znaku 

Starmix, a także bezpieczna i bezproblemowa obsługa urządzeń gwarantują czystą przyjemność 

podczas pracy z odkurzaczami z serii ISP. 

 

Odkurzacze przemysłowe IS – Permanent marki 

Starmix przeznaczona jest do pracy z 

najcięższymi odpadami przemysłowym, fot. 

Lange Łukaszuk 
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IS Permanent ARM – 1435 EW marki Starmix – odkurzacz do trudnych pyłów drewnianych 

Rodzina odkurzaczy IS – Permanent skonstruowana 

została z myślą o usuwaniu najcięższych odpadów 

przemysłowych. Pierwszy z modeli – IS Permanent 

ARM – 1435 EW jest szczególnie polecany do 

porządkowania profesjonalnych zakładów stolarskich, 

meblarskich, tartaków, jak również miejsc, w których 

obecne są pozostałości po pracy z drewnem czy 

płytami meblarskimi. Możliwość podłączenia 

odkurzacza ISP AMR 1435 EW marki Starmix 

bezpośrednio do szlifierki czy wiertarki. Oznacza to, że 

pyły wytwarzane podczas polerownia czy docinania są 

absorbowane bezpośrednio z powietrza lub 

podłączonego elektronarzędzia. Rozwiązanie to 

pozwala uniknąć bałaganu także podczas drobnych 

prac stolarskich w domu. Co więcej, panel sterujący odkurzacza jest bardzo łatwy w obsłudze. 

Pozwala on regulować siłę ssania oraz przełączać tryby pracy: z elektronarzędziem lub funkcja 

oczyszczania filtrów. Warto także podkreślić, że bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów 

ułatwia szybką wymianę np. filtra. Wszystkie te udogodnienia zastosowane w nowym odkurzaczu IS - 

Peramanent marki Starmix sprawiają, że jest to nieodzowne urządzenie wszędzie tam, gdzie 

potrzebny jest pogromca drewnianych odpadów. 

Odkurzacz IS Permanent ARH – 1435 EW marki Starmix – sterylna czystość 

Drugi model z rodziny IS – Permanent oznaczony symbolem ARH – 

1435 EW znajdzie zastosowanie podczas czyszczenia laboratoriów, 

szpitali, a także wszystkich pomieszczeń, w których wymagana jest 

sterylność. Efekt ten można uzyskać dzięki zastosowaniu 

trójwarstwowego filtra HEPA (poliester, celuloza i włókno 

szklane), który umożliwia wychwytywanie pyłów w 99,995%. Co 

więcej, specjalny worek wykonany z polietylenu, gwarantuje 

zatrzymanie wszelkich roztoczy i drobnoustrojów wewnątrz 

zbiornika odkurzacza. Oznacza to, że podczas czyszczenia np. sali 

operacyjnej właściwie wszystkie mikroorganizmy zostaną zebrane 

i pomieszczenie powróci do sterylności. Warto także dodać, że 

odkurzacz IS – Permanent ARH – 1435 EW jest przeznaczony do 

usuwania lakierów proszkowych. Idealnie skomponowany system 

 

Odkurzacz przemysłowy IS – Permanent ARM 

1435 EW marki Starmix pozwala pracować w 

profesjonalnej stolarni czy w tartaku, fot. Lange 

Łukaszuk 

 

Odkurzacz przemysłowy IS – 

Permanent ARH 1435 EW marki 

Starmix usuwa także lakiery 

proszkowe, fot. Lange Łukaszuk 
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filtrów, a także budowa worka wewnątrz kasety pozwala zasysać odpady niebezpieczne dla zdrowia 

bez obawy narażania się na skutki pracy ze szkodliwymi pyłami.  

Odkurzacz IS Permanent ARH – 1035 Asbestos EW marki Starmix – pogromca azbestu  

Konieczność wymiany azbestowych poszyć dachowych na te z innych, bezpiecznych materiałów 

zmusza domowników do pracy z niebezpiecznym tworzywem. Z pomocą przychodzi odkurzacz 

przemysłowy IS – Permanent ARH – 1035 Asbestos EW. Konstruktorzy z firmy Starmix stworzyli 

urządzenie, które idealnie nadaje się do usuwania wszelkich pyłów azbestowych. Odkurzacz ISP 

posiada certyfikat, który pozwala na pracę tego urządzenia ze szkodliwymi dla zdrowia odpadami 

azbestowymi. Z kolei unikalna koncepcja filtrowania oraz niezwykle efektywny system 

automatycznego oczyszczania filtra wyznaczają nowe standardy w sile zasysania, zatrzymywania 

pyłów wewnątrz odkurzacza, jak również żywotności urządzenia. W odkurzaczu IS – Permanent ARH 

– 1035 Asbestos EW marki Starmix zastosowano także elektroniczny sensor wyłączający urządzenie 

nadmiernie wypełnione płynem, który czuwa nad bezpiecznym użytkowaniem urządzenia. Z kolei 

oczyszczanie węża wywoływane przez opóźnione wyłączanie odkurzacza – gdy zakończymy pracę z 

podłączonym do odkurzacza elektronarzędziem, urządzenie Starmix pracuje jeszcze przez kilka 

sekund, aby odessać resztę zanieczyszczeń z węża ssącego – daje gwarancję wessania 

niebezpiecznych odpadów do wewnątrz worka, a także wpływa na wieloletnie, bezproblemowe 

działanie odkurzacza. 

 

Różnego rodzaju pyły czy fragmenty drewniane, jak również drobnoustroje i roztocza niełatwo 

usunąć. Szczególnie, jeśli wymagana jest sterylność sprzątanych pomieszczeń. Z pomocą przychodzą 

jednak nowe odkurzacze przemysłowe IS – Permanent marki Starmix, które nie tylko pomogą w 

porządkach, ale także będą nieocenionymi pomocnikami w profesjonalnych warsztatach stolarskich 

czy meblarskich, szpitalach i przychodniach oraz przy usuwaniu azbestu. Dodatkowo zastosowany w 

tej serii system Permanent Clean pozwala na pracę urządzenia bez konieczności robienia przerw - co 

umożliwia łatwe i szybkie usuwanie trudnych odpadów przemysłowych.  

 

 

Producent: Starmix 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk www.langelukaszuk.pl 

 

 

Firma Electrostar Schöttle GmbH & Co. KG, której główną marką jest Starmix to przedsiębiorstwo produkcyjne średniej 
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wielkości, założone w 1921 r. zlokalizowane w Reichenbach nad rzeką Flis (koło Stuttgartu). Obecnie zatrudnia 135 osób. 

Firma jest liderem w produkcji odkurzaczy przemysłowych współpracujących z elektronarzędziami. W 2007 roku, marka 

Starmix powierzyła firmie Lange Łukaszuk – jako uznanemu reprezentantowi europejskich firm narzędziowych – 

dystrybucję swoich produktów na terenie Polski. 

Starmix w Polsce to nie tylko wysokiej klasy produkty, to także dbałość o jakość obsługi klientów, zapewnienie szybkiego i 

prostego dostępu do informacji na temat firmy i jej oferty oraz szybko działająca sieć serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego, zorganizowana przez Lange Łukaszuk Sp.j. 

LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 

konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów 

termotopliwych. Firma LANGE ŁUKASZUK postawiła sobie za cel szeroko zakrojone doradztwo techniczno-handlowe, handel 

specjalistyczny ze sklepami narzędziowymi i hurtowniami, a także z marketami budowlanymi. Sprzedanym wyrobom LANGE 

ŁUKASZUK zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie 

kraju. Na oferowane produkty jest oferowana gwarancja, zgodna z gwarancją producenta, tj od 1 roku do 25 lat. Towar 

dostarczany jest do klienta w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zamówienia. Realizowane są też  zamówienia w określonym 

terminie (just in time).  


