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Suszarki 
na pięć 
gwiazdek

Higieniczne, ekologiczne, ekonomiczne



Starmix

Dystrybutor

Solidność, wydajność i niezawodność 
– te cechy wyróżniają niemieckie produkty 
ze znaczkiem Starmix. W segmencie 
AGD nasza firma działa już prawie 
90 lat. Jakość produktów stawiamy nade 
wszystko. W procesie produkcji używamy 
wyłącznie sprawdzonych, wydajnych 
i trwałych komponentów. Dzięki temu 
nasze urządzenia działają przez długie 
lata. Dotyczy to również oferowanych 
przez nas suszarek. To urządzenia, które 
nie tylko pozwalają dbać o wygodę 
w miejscach, które odwiedza wielu ludzi, 
ale też o oszczędność właściciela i dobro 
środowiska naturalnego.    

Elektryczne suszarki Starmix są dostarczane 
i obsługiwane w Polsce przez Lange Łukaszuk 
– renomowanego dystrybutora narzędzi, 
elektronarzędzi, maszyn oraz systemów oświetlenia 
i automatyki sterującej. Lange Łukaszuk zapewnia 
kompleksową obsługę zakupową, gwarancyjną 
i serwisową na wszystkie suszarki. W ramach swoich 
usług, dystrybutor z wieloletnim doświadczeniem 
na rynku, zapewnia każdemu klientowi zarówno 
odpowiednie dla niego rozwiązania techniczne, 
jak i wsparcie swoich profesjonalnych doradców.  

langelukaszuk.pl

starmix.pl
suszarkistarmix.pl



Ręczniki
jednorazowe

Powietrze

Starmix jest członkiem eHA (electric Handdryer Association) – organizacji zrzeszającej 
firmy produkujące urządzenia, które mają zastąpić tradycyjne, nieekologiczne ręczniki 
jednorazowe rozwiązaniami energooszczędnymi i przyjaznymi środowisku naturalnemu. 
Więcej na ten temat na stronie: handdryerassociation.org/



Udowodniono, 
że zmniejsza 
liczbę bakterii 

na rękach

Najlepszy ślad 
ekologiczny*

Z filtrem HEPA 
(usuwa 99,9 % cząstek 

wielkości bakterii 
z powietrza)**

* To wskaźnik, który umożliwia oszacowanie zużycia zasobów naturalnych w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez Ziemię.
** Dotyczy modelu XT3001. *** Dotyczy ręczników wykonanych z materiału.

Zawsze 
dostępny

Wysokie koszty 
operacyjne

Słaby ślad 
ekologiczny*

Zablokowane 
toalety (niewłaściwe 

użycie ręczników 
papierowych)

Puste podajniki 
na ręczniki 

jednorazowe

Niskie zużycie 
energii

Opłacalny system 
suszenia rąk

Obudowa zabijająca 
bakterie i wirusy**

Są higieniczne 
– sprawdzono 

w wielu niezależnych 
badaniach

Przepełniony 
kosz na zużyte 

ręczniki

Wytwarza wiele 
odpadów rzadko 
poddawanych 

recyclingowi***

Ich produkcja 
jest szkodliwa 
dla środowiska

Są drogie, 
podajnik z nimi 
trzeba często 
uzupełniać



Hotel
Elektryczne suszarki Starmix 
do włosów i do rąk to idealne 
rozwiązanie dla hoteli i ich 
gości. Każdy element został 
starannie przemyślany 
i zaprojektowany, dzięki czemu 
są niezawodne i oszczędne. 
Poza tym urządzenia 
są wykonane z tworzywa 
najwyższej jakości, co zapewnia 
im wyjątkową trwałość.
Zadbaliśmy też o ich estetykę, 
by pasowały do wystroju 
hotelowych łazienek.



• silnik bezszczotkowy o bardzo dużej żywotności
• metalowy filtr dolotowy z możliwością czyszczenia
• w zestawie uchwyt naścienny do bezpiecznego 

odkładania suszarki

• zabezpieczenie antykradzieżowe (przewód 
na stałe zamontowany do uchwytu)

• niskie zużycie energii

• zabezpieczenie antykradzieżowe (przewód na stałe 
zamontowany do uchwytu)

• w uchwycie podświetlenie do bezpiecznego 
odkładania suszarki w ciemności

• gniazdo sieciowe 230 V w uchwycie do odkładania
• niskie zużycie energii

• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 35 sekund)

• dysze nawiewu skierowane pod odpowiednim 
kątem dla lepszych rezultatów suszenia

• niewielkie rozmiary suszarki

moc 2000 W

ilość biegów nadmuchu powietrza 2

stopnie
1. bieg chłodny, 2. 1000 W 
3. 2000 W

poziom hałasu 80 db(A)

wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk) tak

zabezpieczenie przed przegrzaniem tak

uchwyt naścienny do odłożenia tak

dysza do stylizacji włosów tak, 2 szt

długość przewodu zasilającego 0,5 - 2 m

wymiary, waga 281 x 223 x 90 mm, 0,74 kg

moc 1200 W

ilość biegów nadmuchu powietrza 1

stopnie 1. wył., 2. 1200 W

poziom hałasu 63 db(A)

wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk) tak, w uchwycie do odkładania

zabezpieczenie przed przegrzaniem tak

uchwyt naścienny do odłożenia tak

dysza do stylizacji włosów tak

długość przewodu zasilającego 0,5 - 2 m

wymiary, waga 260 x 116 x 175 mm, 0,71 kg

moc 1200 W

ilość biegów nadmuchu powietrza 2

stopnie
1. bieg chłodny, 2. 600 W 
3. 1200 W

poziom hałasu 64 db(A)

wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk) tak, w uchwycie do odkładania

zabezpieczenie przed przegrzaniem tak

uchwyt naścienny do odłożenia tak

dysza do stylizacji włosów tak

długość przewodu zasilającego 0,5 - 2 m

wymiary, waga 245 x 150 x 245 mm, 0,7 kg

moc 1200 W

ilość biegów nadmuchu powietrza 1

stopnie 1. wył., 2. 1200 W

poziom hałasu 63 db(A)

wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk) tak

zabezpieczenie przed przegrzaniem tak

uchwyt naścienny do odłożenia brak

dysza do stylizacji włosów tak

długość przewodu zasilającego 0,5 - 2 m

wymiary, waga 235 x 177 x 86 mm, 0,46 kg

moc 1000 W

czas suszenia 17 sekund

prędkość powietrza 345 km/h

wydatek powietrza 38 l/s

obudowa tw. sztuczne

poziom hałasu 71 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny brak

wymiary, waga 268 x 182 x 304 mm, 3 kg

stopień ochrony IP23

Suszarka do włosów 
HFXW13

Suszarka do włosów 
BFSW12

Suszarka do włosów 
HFTW12 S

Suszarka do włosów 
HFS12

Automatyczna suszarka 
do rąk T-C1

Suszarka do włosów przeznaczona do prac 
pod dużym obciążeniem, do miejsc o dużym 
natężeniu ruchu.

Suszarka do włosów z uchwytem 
naściennym do odkładania

Suszarka do włosów z uchwytem naściennym 
do odkładania z dodatkowym gniazdem sieciowym

Podstawowa suszarka do włosów 

Suszarka do rąk do częstego użytkowania. 
Energooszczędna. 

3 lata
GwARANCjI

3 lata
GwARANCjI

2 lata
GwARANCjI

2 lata
GwARANCjI

2 lata
GwARANCjI

• niskie zużycie energii

SX018485

SX014937

SX012957

SX012926

CZARNA SX019604 / BIAŁA SX017082



• długość rury 1,5 m
• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 

(czas pracy 240 sekund)

• dysze nawiewu skierowane pod odpowiednim 
kątem dla lepszych rezultatów suszenia

• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 240 sekund)

• możliwość zamontowania na szynie 
prowadzącej H-C1 (SX018447)

moc 800 W

prędkość powietrza 170 km/h

wydatek powietrza 18 l/s

obudowa tw. sztuczne

poziom hałasu 72 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 322 x 182 x 500 mm, 3,4 kg

stopień ochrony IP22

moc 900 W

prędkość powietrza 200 km/h

wydatek powietrza 22 l/s

obudowa tw. sztuczne

poziom hałasu 69 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 268 x 182 x 304 mm, 3 kg

stopień ochrony IP23

zasilanie sieciowe 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

zakres przesuwu suszarki 55 cm

przewód zasilający brak

wymiary, waga 215 x 57 x 1040 mm, 5 kg

Automatyczna suszarka 
do włosów TB-C1

Automatyczna suszarka 
do włosów TH-C1

Prowadnica H-C1 
do suszarki do włosów 
TH-C1

Innowacyjna suszarka do włosów z rurą i dyszą

Innowacyjna suszarka do włosów

3 lata
GwARANCjI

3 lata
GwARANCjI

3 lata
GwARANCjI

SX017167

SX017143

SX018447

Automatyczna suszarka 
do rąk kieszeniowa 
XT3001

Ekskluzywna suszarka do rąk kieszeniowa do 
częstego użytkowania. Energooszczędna. Najwyższy 
standard higieny. Posiada certyfikat HACCP

3 lata
GwARANCjI

• antybakteryjna obudowa
• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 

(czas pracy 22 sekundy)
• zbiornik na zebraną wodę
• wyświetlacz z informacją o czasie suszenia 

i koniecznością opróżnienia zbiornika
• filtr HEPA powietrza wylatującego
• kostka zapachowa

CZARNA SX019062 / SZARA SX016672  / BIAŁA SX016689

moc 1000 W

czas suszenia 10 sekund

prędkość powietrza 540 km/h

wydatek powietrza b.d.

obudowa tw. sztuczne Microban®

poziom hałasu < 80 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką brak

limiter temperatury brak

bezpiecznik termiczny brak

wymiary, waga 330 x 230 x 660 mm, 9 kg

stopień ochrony IP33

• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 90 sekund)

• możliwość zamontowania na szynie 
prowadzącej STHH2400 (SX010212)

moc 2400 W

prędkość powietrza 101 km/h

wydatek powietrza 70 l/s

obudowa stalowa, grubość 2 mm

poziom hałasu 69 db(A)

w zestawie płytka montażowa brak

przewód zasilający z wtyczką brak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 280 x 250 x 240 mm, 6,6 kg

stopień ochrony IPX1

Suszarka do włosów 
STH2400 Z

Wandaloodporna suszarka uruchamiana na przycisk

SX171227

3 lata
GwARANCjI



Basen
Sport, woda, dużo ludzi 

– pływalnie rządzą się swoimi 
prawami. Zadbaliśmy więc 

o to, żeby przeznaczone 
dla nich urządzenia były 

funkcjonalne, wytrzymałe 
i bezpieczne. Wyposażyliśmy 
je w czujniki, które utrzymują 

stałą, bezpieczną temperaturę. 
Natomiast obudowy suszarek 
basenowych są wykonane ze 

specjalnego, trwałego tworzywa. 
Suszarki Starmix cechuje bardzo 

niski pobór mocy, co pozwala 
w znaczący sposób obniżyć 

koszty ich eksploatacji. 



Nowoczesne, automatyczne 
suszarki do rąk doskonale 
sprawdzają się we wszystkich 
obiektach użyteczności 
publicznej. Zapewniają 
skuteczność (suszą dłonie 
w czasie nawet poniżej 
10 sekund), pobierając przy tym 
niewiele energii elektrycznej. 
Są przyjazne środowisku. 
Pozwalają zaoszczędzić dużo 
czasu i pieniędzy. Za sprawą 
filtrów HEPA*, w które 
są wyposażone, dbają też 
o higienę otoczenia, skutecznie 
wyłapując z niego pyły i mikroby 
chorobotwórcze.

Obiekt
użyteczności 
publicznej



• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 60 sekund)

• niewielka dysza generująca dużą prędkość 
powietrza dla efektywnego suszenia

• stalowa obudowa (1,2 mm) 

• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 240 sekund)

• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 
(czas pracy 35 sekund)

• dysze nawiewu skierowane pod odpowiednim 
kątem dla lepszych rezultatów suszenia

• niewielkie rozmiary suszarki

moc 1400 W

czas suszenia 26 sekund

prędkość powietrza 144 km/h

wydatek powietrza 31 l/s

obudowa tw. sztuczne

poziom hałasu 66 db(A)

w zestawie płytka montażowa brak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 203 x 164 x 282 mm, 2,3 kg

stopień ochrony IP23

moc 1000 W

czas suszenia 17 sekund

prędkość powietrza 345 km/h

wydatek powietrza 38 l/s

obudowa tw. sztuczne

poziom hałasu 71 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny brak

wymiary, waga 268 x 182 x 304 mm, 3 kg

stopień ochrony IP23

Automatyczna suszarka 
do rąk XT1000

Automatyczna suszarka 
do rąk T70 E

Automatyczna suszarka 
do rąk T-C1

Suszarka do rąk do częstego użytkowania. 
Energooszczędna. Wandaloodporna

Podstawowa suszarka do pracy pod średnim 
obciążeniem

Suszarka do rąk do częstego użytkowania. 
Energooszczędna. 

3 lata
GwARANCjI

moc 2400 W

czas suszenia 20 sekund

prędkość powietrza 101 km/h

wydatek powietrza 70 l/s

obudowa stalowa, grubość 2 mm

poziom hałasu 69 db(A)

w zestawie płytka montażowa brak

przewód zasilający z wtyczką brak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 280 x 250 x 240 mm, 6,6 kg

stopień ochrony IPX1

Automatyczna suszarka 
do rąk ST2400 E

Suszarka do rąk do częstego użytkowania. 
Wandaloodporna

• gruba (2 mm) stalowa obudowa
• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 

(czas pracy 240 sekund)
• obrotowa dysza 360º do suszenia twarzy

moc 1000 W

czas suszenia 10 sekund

prędkość powietrza 540 km/h

wydatek powietrza b.d.

obudowa tw. sztuczne Microban®

poziom hałasu < 80 db(A)

w zestawie płytka montażowa tak

przewód zasilający z wtyczką brak

limiter temperatury brak

bezpiecznik termiczny brak

wymiary, waga 330 x 230 x 660 mm, 9 kg

stopień ochrony IP33

moc 1000 W

czas suszenia 17 sekund

prędkość powietrza 324 km/h

wydatek powietrza 28 l/s

obudowa stalowa, grubość 1,2 mm

poziom hałasu 75 db(A)

w zestawie płytka montażowa brak

przewód zasilający z wtyczką tak

limiter temperatury tak

bezpiecznik termiczny tak

wymiary, waga 247 x 140 x 167 mm, 3,8 kg

stopień ochrony IPX1

Automatyczna suszarka 
do rąk kieszeniowa 
XT3001

Ekskluzywna suszarka do rąk kieszeniowa do 
częstego użytkowania. Energooszczędna. Najwyższy 
standard higieny. Posiada certyfikat HACCP

3 lata
GwARANCjI

• antybakteryjna obudowa
• zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika 

(czas pracy 22 sekundy)
• zbiornik na zebraną wodę
• wyświetlacz z informacją o czasie suszenia 

i koniecznością opróżnienia zbiornika
• filtr HEPA powietrza wylatującego
• kostka zapachowa

3 lata
GwARANCjI

CZARNA SX019062 / SZARA SX016672  / BIAŁA SX016689

SREBRNA SX014302 / BIAŁA SX012476

CZARNA SX019604 / BIAŁA SX017082

SREBRNA SX170923 / BIAŁA SX170121

SX018492

3 lata
GwARANCjI

3 lata
GwARANCjI





Oszczędności
Użycie elektrycznych 
suszarek oznacza
wymierne oszczędności: 

Nie trzeba w nich uzupełniać 
wkładów (papierowych czy 
tekstylnych). 

Koszty ich eksploatacji są 
niskie, bo suszarki Starmix 
nie wymagają ingerencji 
serwisowych. 

Urządzenia niemieckiej 
jakości są objęte 
3-letnią gwarancją.*

Nie wytwarzają odpadów, 
za utylizację których trzeba 
zapłacić.

Są wydajne i, co najważniejsze, 
redukują potrzebę produkcji 
i użycia ręczników papierowych 
oraz tekstylnych z korzyścią 
dla środowiska. 

Urządzenia Starmix są 
energooszczędne, co pozwala 
znacząco zredukować rachunki 
za energię elektryczną. 

* Nie dotyczy wybranych modeli suszarek ręcznych do włosów





“LŁ” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 
Byków, ul. Wrocławska 43, 
55-095 Mirków

+48 71 39 80 862

www.lANGElUkASZUk.Pl

starmix@langelukaszuk.pl 

Gdzie
kupić?

Lokalny dystrybutor



Więcej produktów znajdziesz na:
starmix.pl
suszarkistarmix.pl


