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Sanitair | Handdrogers | Haardrogers | Hospitality

STARS

V OO R DE S ANITA IR E V O O R ZIE N I N G E N
De high-end-uitrusting voor hotels, zwembaden, fitnessstudio's,
spa's, sauna's, openbare gebouwen, industrie en bedrijven.
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Lucht leefbaar maken.

Made with Passion. Made for you.
Al bijna een eeuw is ELECTROSTAR GmbH dé specialist op het gebied van hand- en haardrogers,
professionele stofzuigers en veegmachines. starmix heeft zich volledig gewijd aan de actuele
hygiëne en het innovatieve, stofvrije werken – geheel en al. De producten met een internationale
marktpositie
worden
ontwikkeld
en
geproduceerd in Duitsland, bij de vestiging in Reichenbach/Fils, van waaruit ze wereldwijd worden verkocht.

STARMIX – DE UITVINDER VAN DE
HANDDROGING MET WARME LUCHT

ONZE BIJDRAGE AAN DE BESCHERMING VAN
HET MILIEU

De knowhow op het gebied van de hand- en haardroger komt niet
uit de lucht vallen. Reeds in 1925 heeft starmix de warmelucht-handdroger uitgevonden en is daarmee de pionier op dit gebied en
tevens een van de belangrijkste producten ter wereld.

De beslissing voor de starmix technologie is een beslissing voor
meer milieubescherming en een prettige omgeving:

Voor ons zijn onze productoplossingen met warme lucht meer dan
slechts een middel om een doel te bereiken na het handenwassen
– wij zien onze hand- en haardroger vooral als een belevenis met
feel-goodfactor. Op deze gedachte zijn alle starmix sanitairproducten gebaseerd. Wij zetten daarvoor onze energie, onze
ideeën, onze passie in. ”Made with Passion. Made for you.”

– Spaarzaam gebruik van hulpbronnen: bij de apparatuur en de
verpakking wordt gebruik gemaakt van recyclebare materialen.

IN HOGERE SFEREN – DE EERSTE
”VLIEGENDE“ HAARDROGER

MADE IN GERMANY –
EEN SUCCESGEHEIM, DAT NIET ZO GEHEIM IS

Weet u het al? Als 's werelds eerste haardroger heeft de starmix
TFC het luchtruim gekozen! Hij is een vast onderdeel van de
spa-douches in de First Class van de Airbus 380 van een internationaal bekende luchtvaartmaatschappij. De TFC heeft aan alle veiligheids- en kwaliteitskenmerken van de belangrijke luchtvaartmaatschappij voldaan, dankzij de hoge standaards bij starmix.

Al bijna 100 jaar worden starmix-producten bij de hoofdvestiging
van ons bedrijf in Baden-Württemberg geproduceerd en gedurende
het gehele proces meerdere malen volgens de strengste internationale normen gecontroleerd. Wij doen dit om onze klanten
het hoogste comfort, veiligheid en kwaliteit te garanderen.
Ongeacht in welke sector.

INNOVATIE VOOROP!

INTERNATIONALE ORGANISATIE

De innovatieve kracht is een vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie
van starmix: vooroplopen, aan morgen denken, voor ons en onze
kinderen. De nieuwe generatie hand- en haardrogers is het beste
bewijs voor de voortdurende en consequente verder ontwikkeling
van onze producten: met verbeterde kenmerken, uniek design en
nog meer comfort bieden ze u talrijke gebruiksmogelijkheden en
nog meer zekerheid.

Als onderdeel van de internationale Algo Company Group is
ELECTROSTAR GmbH een internationaal ingesteld bedrijf. Op de
wereldmarkt aanwezig met een dochteronderneming in China
en een zusterbedrijf in Rusland, verkoopt ons bedrijf zijn producten
in alle delen van de wereld.

– Materiaalkeuze: wij vermijden milieubelastende materialen.

–	CO2-reductie: diverse maatregelen en investeringen ter verhoging van de energie-efficiëntie, zoals een nieuwe verwarmingsinstallatie, dragen bij aan de bescherming van het milieu. Ook
draagt het gebruik van een handdroger in vergelijking met het
gebruik van papieren handdoeken bij tot de CO2-reductie.
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DE AIRSTAR

DE OPLOSSING VOOR UW SANITAIRE VOORZIENINGEN

De starmix Stars.

De AIRSTAR – in dienst van de hygiëne.

Competentie in drievoud: rendabel, ecologisch, veilig!

”Mag ik mij even voorstellen? Ik ben uw AirStar...

De starmix warmelucht-handdrogers zijn de met afstand meest rendabele, moderne en hygiënisch probleemloze
droogsysteem, dat tegelijkertijd energiebesparend en milieubewust kan worden gebruikt!
Duurzaam, veilig en onderhoudsvrij – de oplossing voor uw sanitaire voorzieningen.

ABSOLUUT HYGIËNISCH!
Reinheid en hygiëne voor uw sanitaire voorzieningen!
De starmix handdrogers zijn dankzij hun contactloze
bediening voor 100% hygiënisch en in vergelijking
met andere manieren om de handen te drogen
absoluut gelijkwaardig. Dat hebben onafhankelijke
studies reeds bewezen.

P!
O
T
A
W
E RT
V
E
L
T
A
NAAR
D
SBEREKE
T
I
E
T
I
L
I
B
DE

S TA R M I X

De rendabiliteitsberekenaar
vergelijkt de droogwijzen van
handdrogers, papieren handdoeken
en textielhanddoeken met betrekking tot diverse kosten onder exact
dezelfde basisvoorwaarden.

Meer over hygiënische handendrogen op
pagina 11 van deze catalogus.

€

EEN RENDABEL SYSTEEM!
Tot wel 80 % besparing van kosten ten
opzichte van papieren handdoeken en stoffen
handdoekrollen.
Dat betekent een besparing van meerdere
duizenden euro per jaar (zie voor meer:
QR-code scannen of op www.starmix.de).

MILIEUVRIENDELIJK!
Het 'Umwelt-Bundesamt (UBA)' bevestigt dat warmelucht-handdrogers een ecologisch beter systeem
zijn voor het drogen van handen dan handdoeken
van gerecycled papier of een dispenser van stoffen
handdoeken.

MILIEUVRIENDELIJK TE RECYCLEN!
Alle bestanddelen kunnen voor 100% opnieuw
worden gebruikt. Geen belasting van de vuilstortplaats en vuilverbranding, geen speciaal afval.

ASR

R E N DA

... de held met de nieuwe compact-klasse-uitrusting.
De behuizing van de nieuwe apparaten is zo veilig, dat
ik mezelf daarmee bescherm. Heeft u hem herkend?
De nieuwe T-C1 en TH-C1 – mijn pantser in de strijd
tegen onnodige papierafval, hoge kosten en nare bacteriën.
Dankzij mijn nieuwste technologische uitrusting droog
ik met mijn Highspeed-power handen en haren supersnel, hygiënisch en zuinig.“
”Laten we samen het drogen van handen en haar hygiënisch en milieuvriendelijk maken!“

8 redenen om te kiezen voor de
elektrische handdroger van starmix
Het hygiënische alternatief voor papieren
en stoffen handdoeken

NU BEREKENEN

EN KOSTEN VERLAGEN!
QR-code scannen of online op
www.starmix.de/wirtschaftlichkeit

Duidelijk lagere kosten
Milieuvriendelijk want energiebesparend
Geen storend papierafval

VOORBEELD:

Geen opslag van papieren of stoffen handdoeken

Bij 200 keer gebruik per dag over 365 dagen per jaar kan bij
gebruik van een XT 3001 in vergelijking tot een dispenser van
papieren handdoeken een besparing worden bereikt van:

Nooit meer lege handdoekdispenser

1.433 EURO

Geen niet-productieve inzet van personeel

DOOR DE OVERHEID TOEGESTAAN!
De AirStar warmelucht-handdrogers zijn
conform de werkplaats-richtlijnen
(ASR) van het Duitse 'Bundesarbeitsministeriums
(BMA)' een onbeperkt toelaatbaar, hygiënisch
systeem voor het drogen van de handen.

Eenmaal gemonteerd, jarenlang gebruiksklaar
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HANDDROGER – HIGHSPEED HANDS-IN XT 3001

HANDDROGER – HIGHSPEED HANDS-IN XT 3001

Highspeed Hands-in handdroger XT 3001.

De turbosnelle hygiënische
De snelste en energiezuinigste Highspeed-handdroger in zijn klasse.
Een sterke, geconcentreerde luchtstroom blaast het water met een duizelingwekkende 540 km/h
van beide zijden van de handen af. De handen zijn in ca. 10 seconden droog! De bijzonder
duurzame borstelloze motor produceert met 30.000 omw./min. de effectieve hoge
luchtsnelheid. Het slimme dubbelfiltersysteem zorgt voor de benodigde hygiëne.
Goed geplaatst! Veel vrije
ruimte voor de handen: drogen zonder contact met het
apparaat. Absoluut hygiënisch!

Razendsnel & hygiënisch
De infraroodsensoren activeren de handdroger contactloos
– een eenvoudige en veilige bedieningen ook voor mensen
met een beperking en voor kinderen. Het van de handen
afgeblazen water wordt in een eenvoudig te legen,
vergrendelbaar wateropvangreservoir opgevangen.
Elektronische sensoren signaleren wanneer het wateropvangreservoir moet worden geleegd of het HEPA-filter
vervangen moet worden.
Handig, veilig en eenvoudig te bedienen:
1. 	 De natte handen van bovenaf in de opening
van de handdroger steken.
2. 	 De sensor schakelt de droger automatisch
in, net zolang tot de handen
er weer uitgehaald worden.
3. 	 Als de handen (of voorwerpen) te lang
in het apparaat worden gehouden, schakelt de droger
na 20 seconden uit.

electronic - no touch

Wateropvangreservoir:

HEPA-vlakfilter:

MESH-filter:

Motorverlaging:

Het wateropvangreservoir vangt
het van de handen afgelopen
water op. Daardoor blijft het apparaat
en de vloer schoon.

Voorbeeldig hygiënisch: met
zonder gereedschap te verwisselen
HEPA-vlakfilter en antibacteriële, slagvaste ABS-kunststofbehuizing.

Voor drukbezocht locaties of bij
vervuilde omgevingslucht.

Door op de knop te drukken kan
het motorvermogen van 1.000 Watt
worden teruggebracht tot 700 Watt.
Zo worden zowel geluidsniveau
als stroomverbruik heel eenvoudig
verminderd.

Internationaal HACCP gecertificeerd.
Optioneel: Inzetbare ZeroSmell Tab

Een extra MESH-filter
beschermt het HEPA-filter tegen
grove vervuiling. Eenvoudig en
zonder gereedschap te vervangen.
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HANDDROGER – HIGHSPEED HANDS-IN XT 3001

PAPIER VS. WARMELUCHTDROGER

De razendsnelle en hygiënische handdroger.

Gegarandeerde hygiëne voor uw sanitaire voorzieningen!

Highspeed Hands-in XT 3001

Hygiënisch EN ecologisch!
Uitrusting:
· Dubbel-filtersysteem: HEPA- en MESH-filter
· Schakelaar voor de verlaging van het motortoerental
· Borstelloze motor met een levensduur van ca. 3.000 uur
· Wateropvangreservoir
· Contactloos in-/uitschakelen
· Antibacteriële, slagvaste ABS-kunststofbehuizing
· Elektronische weergave voor wateropvangreservoir
en filtervervanging
· Veiligheidssensor-uitschakeling
· Geïntegreerde montageplaat
· Vaste elektrische aansluiting
· Optioneel: ZeroSmell Tabs
Toepassingsgebied:

Hygiënisch drogen van handen – een thema waarover in de publieke opinie veel wordt gediscussieerd,
waarbij de vermeende experts trachten hun mening te ventileren. MAAR: een blik achter de schermen
zorgt voor duidelijkheid. Het is een feit: warmelucht-handdrogers zijn hygiënisch – dat is
wetenschappelijk bewezen!
In vergelijking met andere handdroogsystemen zoals papieren of katoenen handdoeken zijn handdrogers
minstens gelijkwaardig, maar in ecologisch opzicht duidelijk beter. De starmix handdrogers vormen het juiste
antwoord op de ecologische gedachte en hygiëne in alle sanitaire voorzieningen.

DE OPLOSSING
van bijv. XT

Altijd beschikbaar

Geluidsdruk

Lager energieverbruik

Droogtijd

Het voordeligste en
snelste systeem om de
handen te drogen

Model:
Artikelnr.:

XT 3001
016689 | wit
016672 | zilver
019062 | zwart

3001

Hygiënisch

In talrijke, onafhankelijke
studies* bewezen

Met HEPA-filter

Verwijdert 99,9% van alle deeltjes ter
grootte van bacteriën uit de drooglucht

Antibacteriële,
slagvaste behuizing

Reduceert aantoonbaar het aantal
bacteriën op gewassen
handen*

Wereldwijd HACCPgecertificeerd

Toegelaten voor gebruik in
levensmiddelenverwerkende
bedrijven

beste ecologische
voetafdruk*

Keurmerk voor de XT 3001-serie:

HET PROBLEEM

EMC IP33

van bijv. papieren handdoeken

HACCP-gecertificeerd

Hoge bedrijfskosten
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Technische gegevens:
Nominaal vermogen:

max. 1.000 Watt

Luchtsnelheid:

540 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

< 80 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

zonder verwarming

Relatieve droogtijd:

ca. 10 seconden

Motorvermogen:

max. 1.000 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

330 × 230 × 660

Motortoerental:

30.000 omw./min

gewicht:

9 kg

Verstopte toiletten

door niet-correcte afvoer van de
papieren handdoeken

Lege papierdispensers

Handen kunnen niet of alleen aan de broek
worden afgedroogd. Vochtige handen
verspreiden bacteriën beter dan droge
handen!

Kostbaar en frequent navullen,
bevoorrading noodzakelijk
*Alle studies en bronnen van deze feiten zijn te vinden op het internet onder ”starmix.de/hygiene“

Produceert veel afval,
zelden recycling
Geen milieuvriendelijke
productie
Slechte ecologische
voetafdruk

Papieren handdoeken veroorzaken minimaal
70% meer kooldioxide-emissie dan
luchthanddrogers*

Overvolle afvalbakken
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HANDDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ T-C1

HANDDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ T-C1

Highspeed Compact handdroger T-C1.

Krachtig en toch zuinig
De Highspeed Compact-klasse legt de lat hoog: hoog vermogen, modern design, eenvoudige
montage en comfortabele bediening. Een apparaat met sensationele prijs-prestatieverhouding, voor
snelle afschrijving. De nieuwe generatie handdrogers met de aantrekkelijke starmix-technologie en
het kwaliteitsniveau ”Made in Germany”.
Geld besparen
met Highspeedsnelheid.

ABS-kunststof

Design & techniek

Slagvast en stabiel

Innovatief design en de nieuwste
techniek – Made in Germany

Toepassingsgebied

Highspeed

Te gebruiken in alle openbare
en particuliere sanitaire
voorzieningen maar ook voor
bedrijfstoepassingen

electronic - no touch

Snel en overtuigend droogresultaat in 17 seconden

Veiligheid

Veiligheidssensor-uitschakeling
en temperatuurbegrenzer

Geen afval, geen bacteriën:
- Nooit meer vervelend papierafval in
de sanitaire voorzieningen
- Tot wel 80% besparing van
kosten ten opzichte van papieren
handdoeken en stoffen handdoek
rollen
- Tot 100% recyclebaar
- Verwarming van de drooglucht via
afgegeven warmte van de motor

Energie besparen bij
volledig vermogen:
- Energie-efficiënt: stroom besparen
ook bij langdurige werking
- Geen onjuiste activering
- Highspeed handen drogen in slechts
17 seconden dankzij geoptimali
seerde luchtuitlaat met dwarsdoor
snede en sterke ventilator

Sproeieruitlaat

Ergonomisch vormgegeven

Dubbele beveiliging:

Design ontmoet comfort:

- geen onnodig gebruik dankzij
sensor-veiligheidsuitschakeling
- Bescherming tegen overver
hitting door temperatuurbegrenzer
- Wandvaste en achtergreepveilige montage

- Onderhoudsvrije motor
- 1keer gemonteerd = jarenlang klaar
voor gebruik
- Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
- Slagvaste en stabiele ABS-kunststof
- Geïntegreerde montageplaat
- Hoogwaardige, eenvoudig te
reinigen oppervlakken

HANDDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ T-C1

PLANNEN MET VOORUITZIENDE BLIK

De compacte, betrouwbare handdroger in nieuw, stijlvol design.

Plannen met vooruitziende blik – een MUST voor iedere architect, planner of exploitant.

Highspeed Compact T-C1

Goed gepland is half gemonteerd!

Met uitstekend vermogen voor het snel, huidvriendelijk en hygiënisch drogen van de handen. Aanzienlijke besparing van energiekosten: slechts
1.000 Watt nominaal vermogen. Geoptimaliseerde luchtstromen en luchtuitlaatmondstukken alsmede gedegen techniek zorgen voor het drogen
van de handen in Highspeed-kwaliteit. Eenvoudige en servicevriendelijke montage. De automatische sensor-veiligheidsuitschakeling en de
onderhoudsvrije motor staan garant voor een lange levensduur.

Openbare sanitaire voorzieningen hebben zich verder ontwikkeld: ze moeten schoon, functioneel en
robuust maar tegelijkertijd ook mooi en aantrekkelijk zijn. Een feel-good-oase, waarbij het niet opvalt,
dat deze ontwikkeld is met het oog op functionaliteit en veiligheid. Een uitdaging voor alle planners,
architecten en exploitanten. Met de starmix handdrogers wordt aan alle eisen voldaan – uw helden
voor de sanitaire voorzieningen.
Alles wat u nodig heeft voor uw planning! starmix handdrogers zijn gecertificeerd en veilig. Planningshulpen zijn op
internet te vinden onder www.starmix.de/
service/downloads

Toepassingsgebied:

a)

180

starmix helpt u bij het optimaal plannen van uw sanitaire voorzieningen
–
Kabelanschluss
voor een probleemloze en veilige
installatie.

Geluidsdruk

80
T-C1: 950 - 1100

TH-C1: 1700 - 2000

Voor de veilige installatie biedt
starmix voor de handdrogers
plannings- en montagehulpen aan.

b)

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:

max. 1.000 Watt

Luchtsnelheid:

345 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

71 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

zonder verwarming

Relatieve droogtijd:

ca. 17 seconden

Motorvermogen:

max. 1.000 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

268 × 182 × 304

Luchtstroom:

38 l/s

gewicht:

3 kg

80

A·W·A·R·D 2017

TH-C1: 1700 - 2000

Keurmerk voor T-C1:

50

265

300

Kabelanschluss
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Elke planner, architect en exploitant staat voor de vraag:
welke eisen moeten worden vervuld? starmix heeft de
antwoorden: voor kwetsbare omgevingen is vaak een
”understatement“ nodig. Daarvoor biedt starmix met de
Basic- en Comfortdrogers optimale mogelijkheden. Stil
en voordelig. Bijzondere veiligheid? Hier komen de
starmix vandalendrogers van pas. Zij zijn achtergreepzeker,
wandgebonden gemonteerd en daardoor absoluut veilig!
Hygiënische voorschriften? Dan is de XT 3001 de
starmix-oplossing voor gecertificeerd, hygiënisch drogen van
handen! Bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie.

Rendement, efficiëntie en
duurzaamheid…

180

AirStar T-C1
017082 | wit
019604 | zwart

50

Montagehulp T-C1-serie

Droogtijd

Model:
Artikelnr.:
		

De omgeving is bepalend!

Montagehulp voor planning

300

Uitrusting:
· Slagvaste ABS-kunststofbehuizing
· Contactloos in-/uitschakelen
· Veiligheidssensor-uitschakeling
· Stekkeraansluiting
· Geïntegreerde montageplaat
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
· Wandvast, achtergreepzeker

T-C1: 950 - 1100

14
15

…een must in drukbezochte sanitaire voorzieningen!
De starmix Highspeed-handdrogers zijn energie-efficiënt
dankzij de snelle droging van de handen. Rendabiliteit en
milieubescherming zijn gegarandeerd dankzij de papiervrije
droging van de handen. Daarmee wordt aan de verantwoordelijkheid van planners en architecten ten opzichte van de
opdrachtgever en exploitant op het gebied van financiële
gevolgen en duurzaamheid recht gedaan. Meer over de
rendabiliteitsberekening in de catalogus op pagina 6.
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HANDDROGER – VANDALENDROGER

HANDDROGER – VANDALENDROGER

Vandalen handdroger T-C1 M/Mw / XT 1000.

Geen kans –
deze Stars laten
zich niet
makkelijk pakken
Robuust, veilig en efficiënt –
het meest geschikt voor alle
openbare sectoren!

In openbare ruimtes moeten veel apparaten bestand
zijn tegen een stootje op zijn tijd. De Vandalen
handdrogers zijn dankzij de beste kwaliteit van de
componenten bestand tegen de hoogste belasting.
Het naar keuze witte gepoedercoate of mat geborstelde staal biedt de hoogste zekerheid in openbare
ruimtes.

Vandalenbestendig en
energiebesparend
De vandalenbestendige handdroger voor alle plaatsen,
waar er vooral een sterk apparaat nodig is. Bijzonder
geschikt voor scholen, sporthallen, discotheken of
winkelruimtes.
Houd het veilig met de starmix
Vandalenapparaten:
· Vandalenbestendige stalen behuizing
· 	 Diefstalbestendige bevestiging
· Wandvast en achtergreepzeker
· 	 Onderhoudsvrij en duurzaam
· 	 Effectieve, snelle droging van handen
· 	 Energiebesparend en rendabel

Krachtig en snel:

Sterk en veilig:

Compact te gebruiken:

De ergonomisch gevormde luchtuitlaatmondstukken en de geoptimaliseerde luchtgeleiding concentreren
de luchtstroom voor de effectieve
Highspeed-handdroging in ca. 17
seconden.

- Wandvaste en achtergreepveilige montage
- Rvs-behuizing met 1,2 mm
dikke wand
- Veiligheidsschroef voor
diefstalbestendige bevestiging

- Extreem compacte maat: kleiner
dan een dwars DIN A4 blad
- Highspeed-droogtijd van
17 seconden
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HANDDROGER – VANDALENDROGER T-C1 M & T-C1 MW

HANDDROGER – VANDALENDROGER XT 1000 E & XT 1000 ES

De nieuwe vandalenbestendige Highspeed-droger voor alle locaties.

Ongelooflijk snel. Supercompact.

Vandalendroger T-C1 M & T-C1 Mw

Vandalendroger XT 1000 E & XT 1000 ES

”Heethoofden“ zullen hun tanden stukbijten op deze handdrogers. De stabiele behuizing wordt direct aan de wand geschroefd voor een absoluut
veilige bevestiging. De droogprocedure wordt door de warme luchtstroom bijzonder aangenaam. Het geoptimaliseerde luchtuitlaatmondstuk
concentreert de luchtstroom voor gelijktijdige effectieve en snelle droging van de handen.

De innovatieve, kleinste Highspeed-handdroger met buitengewone eigenschappen: sensationeel snel – droogt de handen in ca. 17 seconden. De
geconcentreerde hogesnelheidsluchtstroom die door de krachtige high-power-ventilator wordt bereikt, blaast in zeer korte tijd waterdruppels en
vocht van het huidoppervlak af. Ultra compact – beduidend kleiner dan een dwars DIN A4 blad! Een unieke combinatie van sterke prestaties en
microformaat.

NIEUW

Uitrusting:
· Stekkeraansluiting
· Contactloos in-/uitschakelen
· Hoogwaardige rvs-behuizing met 1,2 mm dikke wand
· Zwart sproeistuk
· Geïntegreerde montageplaat
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
·Veiligheidssensor-uitschakeling
· Thermo-smeltbeveiliging

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting
· Contactloos in-/uitschakelen
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
· Veiligheidssensor-uitschakeling na ca. 60 seconden
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Thermo-smeltbeveiliging
· Hoogwaardige stalen behuizing met 1,2 mm dikke wand

Toepassingsgebied:

Toepassingsgebied:
Geluidsdruk

Geluidsdruk

Droogtijd

Droogtijd
Model:
Artikelnr.:

Model:
Artikelnr.:

AirStar T-C1 Mw
017099 | Staal / wit gepoedercoat

XT 1000 E
012476 | Staal / wit geëmailleerd

NIEUW

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting
· Contactloos in-/uitschakelen
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
· Veiligheidssensor-uitschakeling na ca. 60 seconden
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Thermo-smeltbeveiliging
· Hoogwaardige stalen behuizing met 1,2 mm dikke wand

Uitrusting:
· Stekkeraansluiting
· Contactloos in-/uitschakelen
· Hoogwaardige rvs-behuizing met 1,2 mm dikke wand
· Zwart sproeistuk
· Geïntegreerde montageplaat
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
·Veiligheidssensor-uitschakeling
· Thermo-smeltbeveiliging

Toepassingsgebied:
Toepassingsgebied:

Geluidsdruk
Geluidsdruk
Droogtijd

Model:
Artikelnr.:

Droogtijd

AirStar T-C1 M
017105 | Staal / mat geborsteld

Technische gegevens:

Model:
Artikelnr.:

XT 1000 ES
014302 | Staal / mat geborsteld

Technische gegevens:

Nominaal vermogen:

1.550 Watt

Luchtsnelheid:

345 km/h

Nominaal vermogen:

max. 1.000 Watt

Luchtsnelheid:

324 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

71 dB(A)

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

75 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

550 Watt

Relatieve droogtijd:

ca. 17 seconden

Verwarmingsvermogen:

500 Watt

Relatieve droogtijd:

ca. 17 seconden

Motorvermogen:

500 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

250 × 140 × 180

Keurmerk XT 1000-serie:

Luchtstroom:

28 l/s

gewicht:

3,8 kg

IPX1

Motorvermogen:

1000 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

280 × 182 × 293

Luchtstroom:

38 l/s

gewicht:

4,0 kg

Keurmerk T-C1 Vandalen-serie:
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HANDDROGER – COMFORTDROGER TT 1800 E

HANDDROGER – COMFORTDROGER TT 1800 E

De comfortabele handdroger. Duurzaam, modern en stil.

Comfortdroger TT 1800 E – voor superstil gebruik
De onderhoudsvrije handdroger in klassiek design overtuigt dankzij de krachtige, hygiënische warme luchtstroom voor bijzonder aangenaam
drogen van de handen. Eenvoudige, servicevriendelijke en voordelige plaatsing aan de wand, zonder het apparaat te hoeven openen. De
slagvaste ABS-behuizing en de onderhoudsvrije, zeer stille en met name duurzame, borstelloze motor garanderen een lange levensduur.
Sensor-veiligheidsuitschakeling na ca. 4 minuten (bijv. bij vandalisme met kauwgum).

Uitrusting:
· Contactloos in-/uitschakelen
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
· Met witte licht-diode
· Borstelloze motor met een levensduur van meer dan 4.000
uur
· Veiligheidssensor-uitschakeling
· Veiligheidsstekkeraansluiting
· Geïntegreerde montageplaat
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
· Thermo-smeltbeveiliging
· Wandvast, achtergreepzeker
Toepassingsgebied:

Geluidsdruk
Droogtijd

Model:
Artikelnr.:

TT 1800 E
195520 | wit

Keurmerk voor TT 1800 E:
Het innovatieve montageconcept:
Dit montagesysteem maakt een eenvoudig, servicevriendelijk aanbrengen
aan de wand mogelijk zonder dat het
apparaat daarbij geopend hoeft te
worden.

Snel, schoon, ongecompliceerd:
1. Stopcontact plaatsen
(of vaste aansluiting)
2. Montageplaat vastschroeven
3. Het bedrijfsklare apparaat 		
erop schuiven
4. Stekker plaatsen (of aansluiten)
5. Afdekplaat vastschroeven

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:

1.800 Watt

Luchtsnelheid:

80 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

64 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

1.700 Watt

Relatieve droogtijd:

ca. 23 seconden

Motorvermogen:

100 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

270 × 160 × 330

Luchtstroom:

38 l/s

gewicht:

3,5 kg
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HANDDROGER – BASICDROGER T 70 E

HANDDROGER – BASICDROGER T 70 E

De comfortabele handdroger om mee te beginnen.

Basicdroger T 70 E – klassiek en solide
Wie een compact apparaat met een goede werking voor de kleine beurs zoekt, heeft met een T 70 E precies de juiste keuze. Deze
handdroger is absoluut voordelig, betrouwbaar en vindt zijn plaats ook in ”het kleinste kamertje”. Met de T 70 E wordt de eerste stap
gezet in de wereld van hoogwaardige starmix handdrogers.

Uitrusting:
· Contactloos in-/uitschakelen
· Elektronische infrarood-naderingsschakelaar
· Veiligheidssensor-uitschakeling na ca. 4 minuten
· Vaste elektrische aansluiting
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
· Thermo-smeltbeveiliging
Toepassingsgebied:

Geluidsdruk
Droogtijd

Model:
Artikelnr.:

T 70 E
018492 | wit

Keurmerk voor T 70 E:
Geen afval, geen bacteriën:

Ruimtebesparend:

Contactloze activering voor
hygiënische werking.

Met een diepte van slechts 16,4 en
een lichte sproeihoek naar voren is
comfortabel drogen van de handen gegarandeerd en is er tegelijkertijd weinig
ruimte nodig voor het apparaat.

Het gladde oppervlak is bovendien
eenvoudig te reinigen, zodat er zich
geen vuil aan kan hechten.

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:

1.400 Watt

Luchtsnelheid:

144 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

66 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

1.200 Watt

Relatieve droogtijd:

ca. 26 seconden

Motorvermogen:

200 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

203 × 164 × 282

Luchtstroom:

31 l/s

gewicht:

2,3 kg
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OVERZICHT HANDDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

OVERZICHT HANDDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

De starmix handdrogers.

Alle plannings- en
installatiehulpen
zijn online te vinden op
www.starmix.de/service

De keuze is aan u!
Handdrogers in Highspeed of keiharde, robuuste apparaten voor uw sanitaire voorzieningen – starmix biedt voor alle locaties en
iedere smaak de passende handdroger. Meer informatie en hulp bij het beslissen kunt u vinden op www.starmix.nl

NIEUW

NIEUW

Model

XT 3001 wit / XT 3001 zilver / XT 3001 zwart

AirStar T-C1 wit / T-C1 zwart

AirStar T-C1 Mw

AirStar T-C1 M

XT 1000 E

XT 1000 ES

TT 1800 E

T 70 E

Klasse

Highspeed Hands-in

Highspeed Compact

Vandalendroger

Vandalendroger

Vandalendroger

Vandalendroger

Comfortdroger

Basicdroger

Catalogus-pagina

8/9 +10

12/13 + 14

16/17 + 18

16/17 + 18

16/17 + 19

16/17 + 19

20/21

22/23

Artikelnummer

016689 / 016672 / 019062

017082 / 019604

017099

017105

012476

014302

195520

018492

Uitrusting
In-/uitschakelen

contactloos

contactloos

contactloos

contactloos

contactloos

contactloos

contactloos

contactloos

Behuizingsmateriaal

ABS-kunststof, antibacterieel

ABS-kunststof

Staal / 1,2 mm dikke wand

Staal / 1,2 mm dikke wand

Staal / 1,2 mm dikke wand

Staal / 1,2 mm dikke wand

ABS-kunststof

ABS-kunststof

Kleur behuizing

wit / zilver / zwart

wit / zwart

wit gepoedercoat

mat geborsteld

wit geëmailleerd

mat geborsteld

wit

wit

Beveiligingscontactstekker

nee

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

Veiligheidssensor-uitschakeling

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Veiligheidstemperatuurbegrenzer

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Thermo-smeltbeveiliging

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Geïntegreerde montageplaat

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

Wandvast / achtergreepzeker

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

Vandalenbestendig

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Technische gegevens
Totaal nominaal vermogen (Watt)

max. 1.000

max. 1.000

1.550

1.550

1.000

1.000

1.800

1.400

Spanning

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt ~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Verwarmingscapaciteit (Watt)

zonder verwarming

zonder verwarming

550

550

500

500

1.700

1.200

Motorvermogen (Watt)

max. 1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

100

200

Motortoerental (omw./min)

30.000

–

–

–

–

–

–

–

Luchtsnelheid (km/h)

540

345

345

345

324

324

80

144

Luchtstroom (l/s)

–

38

38

38

28

28

38

31

Geluidsdrukniveau dB(A)

< 80

71

71

71

75

75

64

66

Relatieve droogtijd (sec.)

ca. 10

ca. 17

ca. 17

ca. 17

ca. 17

ca. 17

ca. 23

ca. 26

Looptijd (sec.) maximaal

22

35

35

35

60

60

240

240

Beschermingsklasse

IP33

IP23

IP23

IP23

IPX1

IPX1

IP23

IP23

Veiligheidsklasse

II

II

I

I

I

I

II

II

gewicht (kg)

9

3

4

4

3,8

3,8

3,5

2,3

Afmetingen b×d×h (mm)

330 × 230 × 660

268 × 182 × 304

280 × 182 × 293

280 × 182 × 293

250 × 140 × 180

250 × 140 × 180

270 × 160 × 330

203 × 164 × 282

Toepassingsgebied
geldt voor alles:
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HAARDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ TB-C1 & TH-C1

HAARDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ TB-C1 & TH-C1

Highspeed Compact haardrogers TB-C1 en TH-C1.

Haardrogers – de AirStars
Haren drogen met wow-effect! De starmix AirStar haardrogers maken het drogen van het
haar tot een echte feel-good-belevenis. Nog zachter, nog flexibeler, nog sneller. In het
zwembad, sportschool of hotel – het draaibare onduleermondstuk, de flexibele, lange
slang en de comfortabele hoogteverstelling laten de AirStars op elke gebruikslocatie stralen!
Altijd klaar voor gebruik! De
nieuwe AirStar haardroger
met Highspeed-power.

De nieuwe generatie
De nieuwe Highspeed Compact-klasse legt de lat hoog:
bovengemiddeld vermogen, modern design, eenvoudige
montage en comfortabele bediening. Met het starmix
kwaliteitsniveau ”Made in Germany”. Overtuig uzelf van het
niet te evenaren vermogen.
Intelligent en veilig:
- Geen onnodig gebruik dankzij sensor-veiligheidsuitschakeling
- Bescherming tegen oververhitting door temperatuurbegrenzer en beveiliging van de verwarmingselementen
· Wandvaste en achtergreepveilige montage
Energie besparen bij volledig vermogen:
· Energie-efficiënt: Stroom besparen ook bij langdurige
werking
· Geen onjuiste activering
· Luchtuitlaat met dwarsdoornede en sterke ventilator
Servicevriendelijk:
· 1keer gemonteerd = jarenlang klaar voor gebruik
· Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
· Slagvaste en stabiele ABS-kunststof
· Geïntegreerde montageplaat
· Hoogwaardige, eenvoudig te reinigen oppervlakken

Haren stylen met starmix:

Onduleermondstuk:

Hoogte-instelling:

Mondstuk:

De nieuwe AirStars maken het haren
drogen tot een aangename ervaring.
Met het onduleermondstuk worden
de haren perfect gestyled. Dankzij de
hoogte-instelling worden ze op comfortabele hoogte gedroogd. Het nieuwe
design maakt uw sanitaire voorzieningen tot een blikvanger.

Met flexibele slang van 1,5 m voor het
comfortabel stylen van het haar.

Haren drogen op comfortabele
hoogte –
individueel in te stellen op de
betreffende lichaamslengte.

Om het haar snel te drogen
op energiebesparende wijze en met
een ergonomische design.

Met verbeterde mondstukopening voor
geconcentreerde luchtstroom.
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HAARDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ TB-C1

HAARDROGER – HIGHSPEED COMPACT ”AIRSTAR“ TH-C1 & H-C1

Het populaire slangsysteem in stijlvol design.

Het perfecte dubbelspel.

Highspeed Compact TB-C1

Highspeed Compact TH-C1 & hoogte-instelling H-C1

Het hoogste comfort verenigt zich bij de AirStar Highspeed Compact-klasse haardrogers met spectaculair design. De haardroger met slang uit de
AirStar-serie valt op door de snelste droogtijd in zijn klasse. De voordelen daarvan liggen voor de hand: de doorstroming in de badkamer wordt
verhoogd, opstoppingen voorkomen en energiekosten gaan naar beneden. Bezoekers en exploitanten profiteren hier allebei van.

Ook hier geldt: design ontmoet comfort. Ook zonder slang garandeert de AirStar TH-C1 dankzij de gewelfde vorm van het mondstuk een zachte
en effectieve wijze om het haar te drogen. De hoogte-instelling H-C1 zorgt met behulp van de traploze instelbaarheid dat de AirStar op de optimale
lichaamslengte kan worden gebracht.

Uitrusting:
· Slagvaste ABS-kunststofbehuizing
· Automatische mondstukschakelaar
· Slang met onduleermondstuk, 1,5 m
· Veiligheidssensor-uitschakeling
· Stekkeraansluiting
· Geïntegreerde montageplaat
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Uitzuigbaar luchtinvoerrooster
· Thermo-smeltbeveiliging
· Wandvast, achtergreepzeker

Uitrusting:
· Slagvaste ABS-kunststofbehuizing
· Contactloos in-/uitschakelen
· Veiligheidssensor-uitschakeling
· Stekkeraansluiting
· Geïntegreerde montageplaat
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Thermo-smeltbeveiliging
· Wandvast, achtergreepzeker
· Montage op hoogte-instelling mogelijk

Toepassingsgebied:

Toepassingsgebied:

Model:
Artikelnr.:

AirStar TB-C1
017167 | wit

Model:
Artikelnr.:

AirStar TH-C1
017143 | wit

Hoogte-instelling H-C1 (zonder TH-C1):
Haren drogen op comfortabele hoogte – individueel
in te stellen. De ideale oplossing voor kinderen,
senioren en mindervaliden voor het drogen van de
haren in sportscholen, kleedruimtes, zwembaden of
therapiecentra.
Keurmerk voor TB-C1:

Keurmerk voor TH-C1 en H-C1:

IP22

Constructie met glijgroef met gewichtscompensatie
en geïntegreerde, verborgen stekkerdoos. De haardroger moet apart worden besteld. Verstelbereik 55
cm, traploos. Geschikt voor haardroger TH-C1.
Model:
Artikelnr.:

AirStar H-C1
018447

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:

800 Watt

Luchtsnelheid:

170 km/h

Technische gegevens TH-C1:

Technische gegevens H-C1:

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

72 dB(A)

Nominaal vermogen:

900 Watt

Luchtsnelheid:

200 km/h

Verstelbereik: 55 cm, traploos

Verwarmingsvermogen:

400 Watt

Looptijd:

240 seconden

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

69 dB(A)

400 Watt

Looptijd:

240 seconden

Afmetingen b×d×h (mm):
215 × 57 × 1.040

Motorvermogen:

400 Watt

b×d×h (mm) incl. mondstuk: 322 × 182 × 400
B×d×h (mm) incl. slang:
322 × 182 × 500

Verwarmingsvermogen:
Motorvermogen:

500 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

268 × 182 × 304

gewicht: 5 kg

Luchtstroom:

18 l/s

gewicht:

Luchtstroom:

22 l/s

gewicht:

3 kg

Geschikt voor haardroger TH-C1

3,4 kg
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HAARDROGER – VANDALENDROGER TH-C1 MW & H-C1 M

HAARDROGER – VANDALENDROGER TH-C1 MW & H-C1 M

De nieuwe vandalenbestendige haardroger voor openbare gebouwen.

Vandalendroger TH-C1 Mw & hoogte-instelling H-C1 M
– robuust en energie-efficiënt op elke locatie
De nieuwe vandalenbestendige power-haardroger met High-speed. Voor sportscholen, openbare zwembaden, scholen e.d., met witte gepoedercoate
stalen behuizing en diefstalveilige bevestiging. Alle componenten zijn ontworpen voor zwaar gebruik, robuust, onderhoudsvrij en duurzaam.
De geoptimaliseerde luchttoevoer in combinatie met het speciale mondstuk van de luchtuitlaat zorgt voor een bijzonder snelle droging van het haar.
Daardoor kunnen energiekosten worden verlaagd en wordt de doorstroming in de kleedruimte verhoogd.

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting
· In-/uitschakelen sensorgestuurd
· Hoogwaardige rvs-behuizing met 1,2 mm dikke wand
(vandalenbestendig)
· Geïntegreerde montageplaat
· Wandvast, achtergreepzeker
· Thermo-smeltbeveiliging
· Montage op hoogte-instelling mogelijk
· Looptijd 240 s, automatische uitschakeling
Toepassingsgebied:

Model:
Artikelnr.:

AirStar TH-C1 Mw
019031 | rvs / wit gepoedercoat
Hoogte-instelling H-C1 M (zonder TH-C1 Mw):
De nieuwe robuuste hoogte-instelling voor de
haardroger TH-C1 Mw.
Uitrusting: traploos verstelbaar met constante
veerdruk, geleidingsrail van geëloxeerd speciaal
aluminium. Verdekte, vandalenbestendige
kabelgeleiding, verstelbereik 55 cm, traploos.

Keurmerk voor TH-C1 Mw en H-C1 M:

Model:
Artikelnr.:

AirStar H-C1 M
020396

IPX1

Uitlaatluchtmondstuk:
Ergonomisch gevormd. Concentreert de
luchtstroom en zorgt voor een bijzonder snelle en toch aangename droging
die zacht voor het haar is.

Technische gegevens TH-C1 Mw:

Robuust, onderhoudsvrij en
duurzaam – de starmix
vandalen-haardroger!

Technische gegevens H-C1 M:

Nominaal vermogen:

900 Watt

Luchtsnelheid:

200 km/h

Verstelbereik: 55 cm, traploos

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

71 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

400 Watt

Looptijd:

240 seconden

Afmetingen b×d×h (mm):
172 × 75 × 1.040

Motorvermogen:

500 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

280 × 182 × 293

gewicht: 8,4 kg

Luchtstroom:

22 l/s

gewicht:

4 kg

Geschikt voor haardroger TH-C1 Mw

32
33

HAARDROGER – BASICDROGER TH 70 Z

HAARDROGER – BASICDROGER TH 70 Z

De compacte haardroger. Zuinig en betrouwbaar.

Basicdroger TH 70 Z – solide en voordelig
Compacte, zuinige en betrouwbare haardroger. De krachtige luchtstroom met optimale warmteverdeling zorgt ervoor dat het haar snel en
eenvoudig wordt gedroogd. De bijzonder slagvaste ABS-behuizing garandeert een lange levensduur. Een uitzuigbare pluiszeef voorkomt dat de
motor en de behuizing volraken met zwevende deeltjes. Met automatische uitschakeling.

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting
· In-/uitschakelen met push-button
· Slagvaste ABS-kunststof
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Uitzuigbare pluiszeef
· Thermo-smeltbeveiliging
· Regelbare looptijd (4 minuten af fabriek)
Toepassingsgebied:

Model:
Artikelnr.:

TH 70 Z
018508 | wit

Keurmerk voor TH 70 Z:
Optimale warmteverdeling:

Onderhoudsvriendelijk:

Het uitstroommondstuk zorgt voor een
gelijkmatige en krachtige luchtstroom.
Haren drogen met precisie:
aangenaam, comfortabel, snel.

- De op de fabriek ingestelde looptijd
kan door de vakman individueel
tussen 30 - 480 seconden
worden ingesteld

Technische gegevens:

- Automatisch uitschakelen na
ca. 4 minuten (bijv. bij kauwgumvandalisme)

Nominaal vermogen:

1.800 Watt

Luchtsnelheid:

90 km/h

Spanning:

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Geluidsdruk:

66 dB(A)

Verwarmingsvermogen:

1.600 Watt

Looptijd:

240 seconden

Motorvermogen:

200 Watt

Afmetingen b×d×h (mm):

203 × 164 × 282

Luchtstroom:

31 l/s

gewicht:

2,2 kg
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OVERZICHT HAARDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

OVERZICHT HAARDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

De starmix haardroger.

De keuze is aan u!
Alle plannings- en
installatiehulpen
zijn online te vinden op
www.starmix.de/service

Flexibele styling, haren drogen op comfortabele hoogte – de haardrogers van starmix zorgen dat haren
drogen prettig is. Meer informatie en hulp bij het beslissen kunt u vinden op www.starmix.nl

NIEUW

NIEUW

Model

AirStar TB-C1

AirStar TH-C1

AirStar H-C1

AirStar TH-C1 Mw

AirStar H-C1 M

TH 70 Z

Klasse

Highspeed Compact

Highspeed Compact

Highspeed Compact hoogte-instelling

Vandalendroger

Hoogte-instelling vandalendroger

Basicdroger

Catalogus-pagina

28

29

29

30/31

30/31

32/33

Artikelnummer

017167

017143

018447

019031

020396

018508

Uitrusting
In-/uitschakelen

mondstukschakelaar, automatisch

contactloos

–

contactloos

–

Push-button

Behuizingsmateriaal

ABS-kunststof

ABS-kunststof

–

Rvs / 1,2 mm dikte wand

–

ABS-kunststof

Kleur behuizing

wit

wit

–

wit gepoedercoat

–

wit

Vaste elektrische aansluiting

nee

nee

ja

nee

ja

ja

Beveiligingscontactstekker

ja

ja

nee

ja

nee

nee

Veiligheidssensor-uitschakeling

ja

ja

–

ja

–

nee

Veiligheidstemperatuurbegrenzer

ja

ja

–

ja

–

ja

Thermo-smeltbeveiliging

ja

ja

–

ja

–

ja

Geïntegreerde montageplaat

ja

ja

–

ja

ja

nee

Montage op hoogte-instelling

nee

ja

–

ja

–

nee

Wandvast / achtergreepzeker

ja

ja

–

ja

–

nee

Vandalenbestendig

nee

nee

–

ja

–

nee

Flexibele slang / onduleermondstuk

ja

nee

–

nee

–

nee

Totaal nominaal vermogen (Watt)

800

900

–

900

–

1.800

Spanning

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

–

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

–

230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Technische gegevens

Verwarmingscapaciteit (Watt)

400

400

–

400

–

1.600

Motorvermogen (Watt)

400

500

–

500

–

200

Luchtsnelheid (km/h)

170

200

–

200

–

90

Luchtstroom (l/s)

18

22

–

22

–

31

Geluidsdrukniveau dB(A)

72

69

–

71

–

66

Looptijd (autom. uitschakeling / s)

240

240

–

240

–

240

Beschermingsklasse

IP22

IP23

–

IPX1

–

IP23

Veiligheidsklasse

II

II

–

I

–

II

gewicht (kg)

3,4

3

5

4

8,4

2,2

Afmetingen b×d×h (mm)

322 × 182 × 400 incl. mondstuk
322 × 182 × 500 incl. slang

268 × 182 × 304

215 × 57 × 1.040

280 × 182 × 293

172 × 75 × 1.040

203 × 164 × 282

Toepassingsgebied
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HAND-HAARDROGERS

HAND-HAARDROGERS (HOTEL SPECIAAL) – HFS 18 | HFF 16

Hand-haardrogersprogramma.

starmix hand-haardroger HFS 18

Comfortabel haren drogen en stylen

Uitrusting:
· Beveiligingscontactstekker
· 3 schakelniveaus: – 1.875 W max.
· 2 luchtsnelheden
· Separate Cool-knop
· Extra lang spiraalsnoer, 250 cm uittrekbaar
· Afneembare filterafdekking
· Softtouch oppervlak

Actueel comfort wereldwijd - in wellness- en fitnesslocaties, zwembaden en sauna's van hotels* – te
land, te water en in de lucht. De starmix hand-haardrogers zijn bescheiden in elk opzicht – van het
design in luxe chroomlook tot de eenvoudige uitvoering, geluidsarm en dankzij de geringe afmetingen zowel aan de muur met een houder als in een lade probleemloos onder te brengen.
*Zie voor haardrogers in drukker bezochte openbare ruimtes vanaf pag. 42.

De Stars voor het hotelwezen, spa, openbare zwembaden en sportscholen.

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.875 Watt
Spanning:
220 -240 Volt~, 50/60 Hz
Afmetingen en gewicht:
· b 230 mm, d 85 mm, h 280 mm
· gewicht 0,615 kg
Artikelnr.:

!
Watt vlak
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S

019239 | zwart

starmix hand-haardroger HFF 16
Uitrusting:
· Beveiligingscontactstekker
· 2 schakelniveaus: – 1.600 W max.
· 2 luchtsnelheden
· Separate Cool-knop
· Afneembare filterafdekking
· Inklapbare greep
· Softtouch oppervlak
Robuust en comfortabel:
- Alle hand-haardrogers hebben een
slagvaste ABS-behuizing.
- Ieder apparaat wordt met een
passende onduleermondstuk
geleverd.
- Met wandhouder of veiligheidscontactstekker, iedere hand-haar		
droger is uitgerust met een spiraalka
bel die van 0,5 - minimaal tot 2,0 m
kan worden uitgetrokken en voor
voldoende bewegingsvrijheid zorgt.

Veiligheid van de starmix
hand-haardroger:
- Alle hand-haardrogers zijn vanzelfsprekend getest en gecertificeerd.
- De verklaring en beschrijving van alle
keurmerken is te vinden op pagina
5 8 in deze catalogus.

Keurmerken voor de
HF- Hotel speciaal-serie:

Keurmerken voor de
HF- en TF-serie:

Keurmerken voor
TFC 18 en BF-serie:

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1.600 Watt
Spanning:
220 -240 Volt~, 50/60 Hz
Afmetingen en gewicht:
· b 140 mm, d 77 mm, h 231 mm
· b 200 mm, d 77 mm, h 120 mm gevouwen
· gewicht 0,390 kg
Artikelnr.:

019246 | zwart
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HAND-HAARDROGERS – TFC 12 | TFC 16 | TFC 18 | TFCT 16 | TFCW 16

HAND-HAARDROGERS – HFTW 12 S | HFTW 12 R | HFTW 16

starmix hand-haardrogers TFC 12 / TFC 16 / TFC 18
Uitrusting:
· Beveiligingscontactstekker
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 4 schakelniveaus: 0 – Cool – 600 W – 1.200 W
· 2 luchtsnelheden

starmix hand-haardroger HFTW 12 S

020723 | zwart/chroom
157221 | wit/chroom

Artikelnr. TFC 18:

014944 | zwart/chroom

177 mm

Afmetingen en gewicht:
· b 245 mm, d 150 mm, h 245 mm incl. wandhouder
· gewicht 0,7 kg incl. wandhouder
· binnendiameter van de wandhouder ca. 70 mm
Artikelnr.:

235 mm

1800

!
Watt

150 mm

012957 | wit

starmix hand-haardroger HFTW 12 R
Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder met
nachtverlichting en netschakelaar, met omschakelbaar
stopcontact voor scheerapparaat (115 V/230 V)
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 3 schakelniveaus: Cool – 600 W – 1.200 W
· Aparte veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
· 2 luchtsnelheden

starmix hand-haardroger TFCT 16
Uitrusting:
· Beveiligingscontactstekker
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 3 schakelniveaus: Cool – 800 W – 1.600 W
· Aparte veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
· 2 luchtsnelheden

86 mm

Afmetingen en gewicht:
· b 177 mm, d 86 mm, h 235 mm
· gewicht 0,48 kg

Afmetingen en gewicht:
· b 245 mm, d 150 mm, h 245 mm incl. wandhouder
· gewicht 1,25 kg incl. wandhouder
· Binnendiameter wandhouder ca. 70 mm

177 mm

235 mm

Artikelnr.:

245 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.600 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Artikelnr.:

245 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz
±450 mm

Artikelnr. TFC 16:
Artikelnr. TFC 16:

150 mm

±450 mm

038926 | zwart/chroom

245 mm

245 mm

Afmetingen en gewicht:
b 177 mm, d 86 mm, h 235 mm
gewicht ca. 0,5 kg
Artikelnr. TFC 12:

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder met
nachtverlichting en netschakelaar, met veiligheidsstopcontact
voor de aansluiting van elektrische apparatuur (230 V)
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 3 schakelniveaus: Cool – 600 W – 1.200 W
· Aparte veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
· 2 luchtsnelheden

86 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen TFC 12:
1.200 Watt
Nominaal vermogen TFC 16:
1.600 Watt
Nominaal vermogen TFC 18:
1.800 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

012940 | wit

198125 | zwart/chroom

starmix hand-haardroger HFTW 16
starmix hand-haardroger TFCW 16

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder met
nachtverlichting en netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 3 schakelniveaus: Cool – 800 W – 1.600 W
· Aparte veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
· 2 luchtsnelheden

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder met
nachtverlichting en netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 4 schakelniveaus: 0 – Cool – 800 W – 1.600 W
· 2 luchtsnelheden

Artikelnr.:

013039 | zwart

Afmetingen en gewicht:
b 240 mm, d 125 mm, h 200 mm incl. wandhouder
gewicht ca. 0,78 kg incl. wandhouder
Binnendiameter van de wandhouder ca. 70 mm
Artikelnr.:

012964 | zwart

240 mm

±400 mm

125 mm

200 mm

Afmetingen en gewicht:
b 235 mm, d 125 mm, h 200 mm incl. wandhouder
gewicht ca. 0,8 kg incl. wandhouder

240 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1.600 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

125 mm

200 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1.600 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

±400 mm
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HAND-HAARDROGERS – HFW 12 | HF 12 | HFTW 12 | HFT 12

HAND-HAARDROGERS – HFSW 12 | HFS 12 | BSFW 12 | BFS 12

starmix hand-haardroger HFTW 12

starmix hand-haardroger HFSW 12

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder 		
met nachtverlichting en netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 4 schakelniveaus: 0 – Cool – 600 W – 1.200W W
· 2 luchtsnelheden

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder
met nachtverlichting en netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Met veiligheidsschakelaar ”Aan/Uit“
= 1 schakelniveau (1.200 W) en 1 luchtsnelheid

012889 | wit

starmix hand-haardroger HF 12

starmix hand-haardroger HFS 12

Uitrusting en technische gegevens:
als HFW 12, zonder wandhouder, met beveiligingscontactstekker

Uitrusting en technische gegevens:
als HFSW 12, zonder wandhouder, met beveiligingscontactstekker

Afmetingen en gewicht:
· b 177 mm, d 86 mm, h 235 mm
· gewicht 0,46 kg

Afmetingen en gewicht:
· b 177 mm, d 86 mm, h 235 mm
· gewicht 0,48 kg

Artikelnr.:

Artikelnr.:

013022 | wit

012926 | wit

starmix hand-haardroger HFTW 12

starmix hand-haardroger BFSW 12

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder 		
met nachtverlichting en netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· 3 schakelniveaus: Cool – 600 W – 1.200 W
· Aparte veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
· 2 luchtsnelheden

Uitrusting:
· Vaste elektrische aansluiting: Veiligheidswandhouder
met netschakelaar
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Met veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit“
= 1 schakelniveau (1.200 W) en 1 luchtsnelheid

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

Afmetingen en gewicht:
· b 260 mm, d 116 mm, h 175 mm incl. wandhouder
· gewicht 0,71 kg incl. wandhouder
Artikelnr.:

014937 | wit

012933 | wit

starmix hand-haardroger HFT 12

starmix hand-haardroger BFS 12

Uitrusting en technische gegevens:
als HFTW 12, zonder wandhouder, met beveiligingscontactstekker

Uitrusting en technische gegevens:
als BSFW 12, zonder wandhouder, met beveiligingscontactstekker

Afmetingen en gewicht:
· b 177 mm, d 86 mm, h 235 mm
· gewicht 0,48 kg

Afmetingen en gewicht:
· b 150 mm, d 73 mm, h 213 mm
· gewicht 0,59 kg

Artikelnr.:

Artikelnr.:

012988 | wit

014913 | wit

260 mm

116 mm

175 mm

Artikelnr.:

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

125 mm

200 mm

Afmetingen en gewicht:
· b 240 mm, d 125 mm, h 200 mm incl. wandhouder
· gewicht 0,78 kg incl. wandhouder
· binnendiameter van de wandhouder ca. 70 mm

240 mm

125 mm

±400 mm

±400 mm

Afmetingen en gewicht:
· b 240 mm, d 125 mm, h 200 mm incl. wandhouder
· gewicht 0,78 kg incl. wandhouder
· binnendiameter van de wandhouder ca. 70 mm
Artikelnr.:

012995 | wit

240 mm

200 mm

Artikelnr.:

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

125 mm

200 mm

Afmetingen en gewicht:
· b 235 mm, d 125 mm, h 200 mm incl. wandhouder
· gewicht 0,78 kg incl. wandhouder
· binnendiameter van de wandhouder ca. 70 mm

240 mm

±380 mm

Technische gegevens:
Nominaal vermogen:
1.200 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

±400 mm
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HAND-HAARDROGER SPECIAAL – HFXW 20

PLANNINGSHULPEN

Hand-haardroger speciaal.

Installatie resp. werking van de starmix haardroger.

De bijzondere eenheid voor speciale
toepassingen

Planningshulpen
Om reeds bij de bouw of renovering van kleedruimten, badkamers of openbare gebouwen
veilig te kunnen plannen, biedt starmix voor alle apparatuur plannings- en installatiehulpen aan.
Uiteraard is ook een individueel advies mogelijk, indien het gaat om veiligheid en de montage van de
starmix apparatuur in de sanitaire voorzieningen.

Het speciale model voor het intensieve gebruik in wellness-oases, grote zwembaden en
sportscholen. Deze hand-haardroger voldoet aan het modernste design en past
zich optimaal aan het totaalplaatje van de sanitaire voorzieningen aan.
Dankzij zijn slagvaste behuizing is hij zelfs voor campings geschikt.
Extreem belastbaar, extreem slagvast. Veiligheid
bij de sanitaire
voorzieningen.

Alles wat u nodig heeft voor uw planning! Voor alle plannings- en installatiehulpen QR-code scannen of via
www.starmix.de/service/downloads

starmix hand-haardroger HFXW 20

H-C1

AC Long-Life collectormotor

Haardroger

Uitrusting:
· Beveiligingscontactstekker
· Aparte wandhouder
· Veiligheidstemperatuurbegrenzer
· Veiligheidsdrukschakelaar
· 6 temperatuur-/luchtstroom-schakelcombinaties

- De installatie moet overeenkomstig het VDE-voorschrift
VDE 0100, deel 701 plaatsvinden. Bovendien moeten de
instellingsvoorschriften en technische aansluitingsvoorwaarden van de elektriciteitsbedrijven in acht worden
genomen, die de bovengenoemde VDE-voorschriften
aanvullen. 

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1.700 – 2.000 Watt
Spanning:
230 -240 Volt~, 50/60 Hz

- Voor badkamers die gebruikt worden in medische situaties
geldt daarnaast ook VDE 0107.

Afmetingen en gewicht:
· b 255 mm, d 89 mm, h 285 mm
· gewicht 0,78 kg incl. wandhouder + 2 mondstukken

Veiligheidsafstanden
Tot de veiligheidsmaatregelen worden bijv. gerekend:

Keurmerk voor HFXW 20:
Artikelnr.:

020501 | zwart

- Aanhouden van het veiligheidsgebied 0,6 m rond douche- en
badkuipen en 1,2  m rond douchevoorstukken.

255 mm

Wandhouder HFXW 20
89
0 mm

285 mm

Installatie en veiligheid

I

- Stopcontacten en schakelaars binnen deze afstand zijn
toegestaan als ze door een FI-veiligheidsschakelaar 30 mA
beveiligd zijn.

U

De uitvoering in veiligheidsklasse I met aardaansluiting bij
haardrogers is niet thuisgebruik, maar alleen voor gebruik in
een industriële bedrijven bestemd.

B1
B
Mondstukken voor HFXW 20:

Met asdraad-verwarmingselement ”SECURITY“ en AC Long-Life collectormotor (bedrijfsduur van meer dan 2.000
h) voor maximale levensduur, kwaliteit
en veiligheid.

De uitrusting van de nieuwe
HFXW 20 omvat naast de aparte
wandhouder ook
een extra smal onduleermondstuk
(6,5cm) en een extra plat onduleermondstuk.

Door de afneembare metalen filters
kunnen aangezogen pluizen veilig en
eenvoudig worden verwijderd.

Veiligheidsafstanden. Zie tekst hierboven.

Kabelaansluiting

U

Veilig en robuust

B2

B3
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OVERZICHT HAND-HAARDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

OVERZICHT HAND-HAARDROGERS – DE KEUZE IS AAN U!

De starmix hand-haardroger.

De keuze is aan u!
Geheel naar uw wens – met of zonder stekker? U bepaalt zelf, welke hand-haardroger uw badkamer tot
haarstylingszone maakt. Meer informatie en hulp bij het beslissen kunt u vinden op www.starmix.nl

NIEUW

Model

HFS 18

HFF 16

TFC 12

TFC 16

TFC 18

TFCT 16

TFCW 16

HFTW 12 S

HFTW 12 R

HFTW 16

HFW 12

HF 12

HFTW 12

HFT 12

HFSW 12

HFS 12

BFSW 12

BFS 12

HFXW 20

(vouwbaar)
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39

40

40

40

40

41

41

41

41

42

019239

019246

038926

020723 sw
157221 ws

014944

198125

013039

012957

012940

012964

012995

013022

012933

012988

012889

012926

014937

014913

020501

1875

1600

1.200

1.600

1.800

1.600

1.600

1.200

1.200

1.600

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.700 – 2.000

Uitrusting
Nominaal vermogen (Watt)
Vermogensniveaus

3

3

4

4

4

3

4

3

3

3

4

4

3

3

1

1

1

1

3

Luchtsnelheden

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

Veiligheidsdrukschakelaar ”Aan/Uit”

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Onduleermondstuk

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Veiligheidstemperatuurbegrenzer

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Wandhouder/vaste elektr. aansluiting

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja/nee

Beveiligingscontactstekker

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

ja

Nachtverlichting op wandhouder

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

Veiligheids-netschakelaar

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

0,5 - 2,5

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,5 - 2

0,6 - 1,8

Omschakelbaar stopcontact voor
scheerapparaten 115/230 V~ (EU+ US-stekker)

Spiraalsnoer (m)

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Beveiligingscontactstekker op WH

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel

Wandhouder WH en WHS

Toepassingsgebied

optioneel

optioneel

optioneel

optioneel
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ACCESSOIRES VOOR HAND-HAARDROGERS

UITRUSTING VOOR DE HOTELBADKAMER

De optimale uitbreiding voor de perfecte gastenbadkamer.

Programma handgrepen douches en baden.

Accessoires voor hand-haardrogers

Veilig comfort in de badkamer

Een schone, comfortabele badkamer is een absolute must – met de starmix accessoires zorgt u voor orde en beschermt u uw
apparatuur. Met de wandhouder zijn de starmix hand-haardrogers altijd klaar om te pakken, terwijl met de bewaartas de
behuizing wordt beschermd tegen vlekken en krassen.

Van de Basic-tot de Premiumuitvoering onderscheiden alle handgrepen voor douches en baden van
starmix zich door de hoge kwaliteitsstandaard en de hoogwaardige uitvoering.

Safety first houdergrepen

starmix verzameltas

bewaartas voor hand-haardroger
Uitrusting:
· Met borduursel
· Voor het veilig en hygiënisch bewaren van
de starmix hand-haardroger met
beveiligingscontactstekker

starmix chroom-wandhouder WHC
Uitrusting:
· Zware, hoogwaardige chromen uitvoering
· Binnenkant met kunststof ring ter bescherming van
de hand-haardroger.
· Optimaal passend bij modellen TFC en HF.

Afmetingen en gewicht:
· b 300 mm, h 400 mm
· gewicht 0,066 kg

Afmetingen en gewicht:
· b 79 mm, d 100 mm, h 54 mm
· gewicht 0,18 kg
· Binnendiameter ca. 70 mm

Artikelnr.:

Artikelnr.:		

705163 | zwart

158105 | chroom

starmix wandhouder WH
Uitrusting:
· Veiligheidswandhouder voor vaste elektrische aansluiting 		
met veiligheidsnetschakelaar en sensorgestuurde nachtverlichting
· Optimaal passend bij modellen TFC... en HF...
· Ook voor plaatsing achteraf
Afmetingen en gewicht:
· b 89 mm, d 122 mm, h 122 mm
· gewicht 0,12 kg
· Binnendiameter ca. 60 mm
Artikelnr.:			 013053 | wit
				 013046 | zwart

starmix wandhouder WHS
Uitrusting:
· Rubbers aan binnenzijde ter bescherming van de hand-haardroger
· Diefstalbestendige kabelgeleiding		
· Optimaal passend bij modellen HFS en HFF
Afmetingen en gewicht:
· b 74 mm, d 93 mm, h 50 mm
· gewicht 0,18 kg
· Binnendiameter ca. 70 mm
Artikelnr.:		
019253 | chroom
			 019260 | zwart

Sterk en standvastig:

Veiligheid van het starmix
programma voor de
hotelbadkamer:

De houdgrepen uit het starmix-programma zijn ontworpen voor een
belastbaarheid tot 110 kg.

Keurmerk voor de
handgrepen:

- Alle handgrepen zijn vanzelfsprekend getest en gecertificeerd.

110

- De verklaring en beschrijving van alle
keurmerken is te vinden op
pagina 58 in deze catalogus.

Keurmerk voor
doucheklapstoeltje:
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HANDGREPEN DOUCHE/BAD - BEVESTIGING - DOUCHEKLAPSTOELTJE – WG AW .. | WHG EP | FIX & CLEAN | DKS AS

HANDGREPEN VOOR DOUCHE/BAD – WGP AE .. | WG EH .. | WG EM .. | WG EP ..

starmix handgreep voor douche/bad WGP AE 30 / WGP AE 45 / WGP AE 60

starmix handgreep douche/bad WG AW 30 / WG AW 45

Uitvoering: Premium, aluminium geëloxeerd
· Geïntegreerde uitglijbeveiliging van TPE
· Individueel in de lengte korter te maken
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg

Uitvoering: aluminium, wit gecoat
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg

Afmetingen en gewicht:
· b 300 mm, d 76 mm, h 74 mm / gewicht 0,474 kg
· l 450 mm, b 76 mm, h 74 mm / gewicht 0,685 kg
· l 600 mm, b 76 mm, h 74 mm / gewicht 0,800 kg
Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		

Afmetingen en gewicht:
· l 380 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,494 kg
· l 530 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,576 kg
Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		

019406 | 30 cm
019413 | 45 cm

019475 | 30 cm
019482 | 45 cm
019499 | 60 cm

starmix hoekgreep WHG EP
starmix handgreep douche/bad WG EH 30 / WG EH 45
Uitvoering: rvs, hoogglans gepolijst
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg
Afmetingen en gewicht:
· l 380 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,535 kg
· l 530 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,684 kg
Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		

Uitvoering: rvs, hoogglans gepolijst
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg
Afmetingen en gewicht:
· l 530 mm, b 220 mm, h 120 mm
· gewicht 0,662 kg
Artikelnr.: 		

019444 | rvs

019369 | 30 cm
019376 | 45 cm

starmix Fix & Clean
starmix handgreep douche/bad WG EM 30 / WG EM 45
Uitvoering: rvs, mat
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg
Afmetingen en gewicht:
· l 380 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,535 kg
· l 530 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,684 kg
Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		

Uitvoering: Lijm voor de bevestiging van handgrepen zonder
overig gereedschap.
· Demontage zonder restmaterialen
· Tot 100 kg belastbaar
Artikelnr.: 		

019505

019383 | 30 cm
019390 | 45 cm

starmix doucheklapstoeltje DKS AS
starmix handgreep douche/bad WG EP 30 / WG EP 45

Uitvoering: premium, aluminium zwart
· tot 150 kg belastbaar

Uitvoering: rvs, gepolijst met antislip greepvlakken
· Gecertificeerde veiligheid tot 110 kg

Afmetingen en gewicht:
· Ø 355 mm
· gewicht 3,318 kg

Afmetingen en gewicht:
· l 380 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,535 kg
· l 530 mm, b 80 mm, h 90 mm / gewicht 0,684 kg

Artikelnr.: 		

Artikelnr.: 		
Artikelnr.: 		

019468

019420 | 30 cm
019437 | 45 cm
Doucheklapstoeltje
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IN ROOM ACCESSOIRES

WATERKOKER - DIENBLAD – WK 0.5 | WK 1.0 | T1

Producten voor de logeerkamer.

starmix waterkoker WK 0.5

De finishing touch
Voor een volmaakt comfort in de logeerkamer is het ter beschikking stellen van een waterkoker en
strijkbenodigdheden de perfecte afronding. In het programma van starmix bevindt zich daarvoor de
kleine, fijne selectie in een hoogwaardige uitvoering.
Hoogwaardige uitrusting
in de hospitality-branche
die iedereen zich kan
permitteren.

Uitrusting:
· 500 ml vulvolume
· Zichtvenster voor waterstand
· Verborgen verwarmingselement voor eenvoudige reiniging
· Waterkoker snoerloos
· 360° basis met geïntegreerde kabels
· Automatische stoom- en poweruitschakeling
· Inklapbare afsluitdeksel met activatieknop

Keurmerk WK 0,5:

CB

*

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 800-950 Watt
Spanning:
220 -240 Volt, 50/60 Hz
Afmetingen en gewicht:
· b 190 mm, h 185 mm, Ø deksel 90 mm, Ø basis 143 mm
· gewicht 0,75 kg
Artikelnr.: 		

019284 | rvs geborsteld

starmix waterkoker WK 1.0
Uitrusting:
· 1000 ml vulvolume
· Zichtvenster voor waterstand
· Verborgen verwarmingselement voor eenvoudige reiniging
· Waterkoker snoerloos
· 360° basis met geïntegreerde kabels
· Automatische stoom- en poweruitschakeling
· Inklapbare afsluitdeksel met activatieknop

Keurmerk WK 1.0:

CB

*

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 800-950 Watt
Spanning:
220 -240 Volt, 50/60 Hz
Afmetingen en gewicht:
· b 207 mm, h 197 mm, Ø deksel 95 mm, Ø basis 143 mm
· gewicht 0,86 kg
Artikelnr.: 		

019291 | rvs geborsteld

starmix dienblad T 1

Hoogwaardig en modulair
Alle waterkokers zijn gemaakt van
geborsteld rvs. In de bij de leveringsomvang behorende 360°-basis kan
de kabel hygiënisch worden opgewikkeld. Samen met het dienblad vormt
het een modern ensemble.

Verscheidene mogelijkheden
en toch een eenheid
De producten uit het programma
”Strijken” kunnen allemaal met
elkaar worden gecombineerd
en vormen samen een perfecte
eenheid.

Uitrusting:
· Eersteklas bamboe - milieuvriendelijk (teruggroeiend natuurproduct, onderhevig aan kleur- en nerfafwijkingen)
· Kabelgeleiding voor waterkokerbasis, voorkomt diefstal
· Voedingsmiddelenbestendig
· Ruimtebesparend modulair design
· Afgeronde hoeken, eenvoudig te reinigen
· Passend bij waterkoker met basis 143 mm doorsnede, zoals
WK 0.5 en WK 1.0
Afmetingen en gewicht:
· l 260 mm, b 260 mm, h 30 mm
· gewicht 0,725 kg
Artikelnr.: 		

019277 | zwart

*DUAL SAFE & TOUGH BOARD zijn geregistreerde handelsmerken van Emberton Group Inc . C. Alle rechten voorbehouden.
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STRIJKPLANK – BB 1

STRIJKIJZER - STRIJKIJZERHOUDER - STRIJKPLANKOPHANGING – DB 1 | BBH 1 | BBA P | BBA PS

strijkcentrum: perfect op elkaar afgestemde
producten voor een complete eenheid.

starmix stoomstrijkijzer DB 1
Uitrusting:
· veiligheidsuitschakeling - 30 s op de zool, 5 min. rechtopstaand
· antidruppelfunctie, voorkomt uittreding van water door
stoomopeningen
· antikalk voor het verwijderen van kalkafzettingen
· thermostaat, zilvergecoat voor exacter instellen van de
temperatuur
· 250 ml watertank
· extra lang snoer, 250 cm
· anti-aanplakzool
· led-licht groen en rood voor gebruiksweergave
· auto-off controlelampje

Keurmerk DB 1:

CB

*

Technische gegevens:
Nominaal vermogen: 1600 Watt
Spanning:
220 -240 Volt, 50/60 Hz
Afmetingen en gewicht:
· zool: l 206 mm, b 113 mm
· gewicht 0,982 kg
Artikelnr.: 		

019352 | zwart/grijs

starmix set strijkijzer-/-plankhouder BBH 1
Uitvoering: Metaal
Voor de diefstalbestendige bevestiging van het strijkijzer DB 1 aan
de strijkplank BB1. Ophangen van de strijkplank BB 1 met behulp
van de houder aan de wand. Compatibel met BBA P en BBA S.
Afmetingen en gewicht:
· h 356 mm, b 135 mm, d 130 mm
· gewicht 1,055 kg
Artikelnr.: 		

019314 | zilver

starmix strijkplankophanging BBA P
Uitvoering: kunststof
Voor het ophangen van strijkplank BB 1 op bijv. een kledingrek.
Geen gereedschap nodig.
Afmetingen en gewicht:
· h 126 mm, b 65 mm, d 62 mm
· gewicht 0,096 kg

starmix strijkplank BB 1
Uitrusting:
· robuust buisframepoten, onderframe
· board: stoomdoorlatende metalen vezels
· bekleding: combinatie 2 mm schuimstof, 5 mm vilt
· katoenen overtrek in steengrijs, warmtereflecterend
· gezoomde randen tegen rafelen
· sterke hoogteverstelrails en borging met dubbele greep

*

Artikelnr.: 		

019345 | zilvergrijs

starmix strijkplankophanging BBA S

Afmetingen en gewicht:
· uitgeklapt; board l 1090 mm, b 380 mm, h 870 mm
· hangend: l 1330 mm, b 380 mm, h 70 mm
· gewicht 4,68 kg

Uitvoering: staal
Voor het ophangen van strijkplank BB 1. Vaste installatie met schroeven.

Artikelnr.: 		

Afmetingen en gewicht:
· h 203 mm, b 105 mm, d 65 mm
· gewicht 0,145 kg

019307 | messing verchroomd

vervangingsovertrek beschikbaar!

Artikelnr.: 		

*DUAL SAFE & TOUGH BOARD zijn geregistreerde handelsmerken van Emberton Group Inc . C. Alle rechten voorbehouden.

*DUAL SAFE & TOUGH BOARD zijn geregistreerde handelsmerken van Emberton Group Inc . C. Alle rechten voorbehouden.

019338 | zilver/grijs
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VLOERREINIGING

ZUIGER – TS 711 BASIC | TS 714 RTS HEPA

Stil, compact, hoge zuigkracht.

starmix TS 711 BASIC

Toepassingsgebied:

Droogzuiger TS 714 & TS 711

Uitrusting:
· Eco-modus
· geluidgedempt
· hoofdfilter: vlies-filterzak FBV 11/14 HEPA
(alleen zuigen met geplaatste filterzak!)
· draaggreep met verschuifbare kabelhaak
· parkeerpositie voor vloermondstuk
· accessoire-opslag
· accessoires: zuigslang 32-250 TS
(incl. handgreep), Ø 32 mm x 2,5 m,
2 x zuigbuis alu TS 32-50 (ieder 50 cm),
prof.-universeel mondstuk 28 TS (omschakelbaar)

De optimale zuiger voor de droogreiniging in het hotelwezen, gastronomie en op kantoor.
HEPA-gefilterde uitblaaslucht - een plus voor de reiniging, speciaal voor mensen met
allergie voor huisstof.

Veel kracht bij geringe
geluidsontwikkeling.

Model:
Artikelnr.:

TS 711 BASIC
020020 | Kunststof grijs

Keurmerk TS 711 BASIC

Technische gegevens:
Vermogensopname:

700 Watt

Geluidsvermogen:

77 dB(A)

Volumestroom:

38 l/s

Geluidsdruk:

66 dB(A)

Onderdruk:

210 mbar

Energie-efficiëntieklasse:

Recipiëntvolume (max):

11 l

Afmetingen L×B×H (cm):

35 × 28,5 × 38,8

Lengte netleiding:

10 m (PVC)

Gewicht:

4,2 kg

A

starmix TS 714 RTS HEPA

Toepassingsgebied:

Uitrusting:
· Eco-modus
· geluidgedempt
· hoofdfilter: · vliesfiltermand TS
· filterzak FBV 11/14 HEPA
· draaggreep met verschuifbare kabelhaak
· parkeerpositie voor vloermondstuk
· accessoire-opslag
· accessoires: zuigslang 32-250 TS (incl.handgreep)
Ø 32 mm x 2,5 m, 2 x zuigbuis alu TS 32-50 (elk 50 cm),
prof.-universeel mondstuk 27 TS (omschakelbaar),
voegenmondstuk 23 TS, bekledingmondstuk 10 TS
Model:
Artikelnr.:

Comfortabel werken

Heel zacht en veilig

Grote in-/uitschakelknop, parkeerpositie en plaatsingsmogelijkheid
voor zuigaccessoires. Comfortabel
transport met één hand.
Met extra lange wielbasis voor optimale kiepveiligheid.

TS 714 met superzachte geluidgedempte motor, elastische
stootranden en rubber wielen
voor een soepele, zachte loop.
Het glij-ijzer aan de onderzijde
zorgt voor een zo goed als barrièrevrij doorrollen bij drempels.

TS 714 RTS HEPA
017716 | Kunststof grijs

Technische gegevens:
Vermogensopname:

700 Watt

Geluidsvermogen:

73 dB(A)

Volumestroom:

42 l/s

Geluidsdruk:

62 dB(A)

Onderdruk:

210 mbar

Energie-efficiëntieklasse:

Recipiëntvolume (max):

14 l

Afmetingen l×b×h (cm):

40 × 29 × 40,5

Lengte netleiding:

10 m (PVC)

Gewicht:

4,9 kg

A

Keurmerk TS 714 RTS HEPA
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VEEGMACHINE – 137 ACCU BEZEM

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Wendbaar en zuinig

Handdroger, haardroger, accessoires.

Veegmachine 137 accu bezem

Simpel, veilig, transparant

De industriële accu-veegmachine, ideaal voor de reiniging tussendoor. Met ergonomische handgreep,
met rubberen beklede wielen en keerwals alsmede twee zijdelingse vegers, voor de grondig
reiniging tot in de hoeken.

Eenvoudige symbolen, die hieronder kort worden verklaard, leiden u door ons gehele programma.
Mocht u nog andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag
verder.

Gebruiksklaar zonder
stopcontact

Accessoires inclusief

Verklaring pictogrammen:

Naast een accupack (10,8 V / 2,0
Ah) en de snellader met voeding
bevat de leveringsomvang een
extra set zijdelingse vegers.

Ruimtebesparend in de hoek te
bewaren en daardoor in elke situatie
altijd direct te pakken.

EXTRA

ASR
€

Door de overheid
toegestaan

Tot 100%
milieuvriendelijk te
recyclen!

Het rendabele
systeem!

Ecologisch!

starmix ECO-line
energiebesparend,
kostenbesparend

starmix ECO-line Plus
extreem energiebesparend

137 accu bezem

Toepassingsgebied:

Uitrusting:
· met rubber beklede wielen
· grote handgreep
· telescoopstang met traploze hoogteverstelling
· lithium-ionen-accu
· snellader met netgedeelte
· zijdelingse vegers
· keerwals
· AAN/UIT-voetschakelaar
Model:
Artikelnr.:

137 accu bezem
020297 | kunststof grijs

Verklaring toepassingsgebied voor starmix producten:
Voor openbare toiletten
(vliegvelden, stations,
beursgebouwen, etc.)

Voor toepassing in de
industrie

Voor campings,
vakantiewoningen en
bungalows

Voor kinderen en
rolstoelgebruikers (in
hoogte verstelbaar)

Voor zwem- en thermale
baden (openbaar en privé)

Voor sauna's en spa's

Voor sportscholen en
fitnessclubs

Voor hotels en
gastronomie

Voor kantoren en scholen

Lidmaatschappen:
Technische gegevens:
Keerbreedte:

37 cm

Accuspanning V /Ah:

10,8/2,0

Keervermogen:

1.225 m2/h

Netspanning V/Hz:

100-240 / 50/60

Recipiëntvolume:

2l

Geluidsniveau:

Looptijd (max.):

ca. 45 min.

Afmetingen l×b×h:

Laadtijd:

ca. 90 min.

gewicht:

63 dB (A)
30 × 37 × 11
2,8 kg

starmix is stichtend lid van de electric Handdryer
Association. De belangengroep maakt zich sterk voor
de verduidelijking en op feiten gebaseerde argumentatie rondom het thema hygiëne bij handdroger.
Lees meer op: https://handdryerassociation.org/

Opgericht in 1871, zijn er bij de ”DAI Verband
Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine e.V.” momenteel ca. 30 architecten- en ingenieursverenigingen
aangesloten. Daarmee behartigt de bond de belangen
van ca. 3.500 architecten, ingenieurs en planners. De
overkoepende organisatie ziet zijn taak met name op
het gebied van het verbinden van alle bij de planningen
en bouw betrokken mensen.
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VERKLARING KEURMERKEN

CONTACT

Handdroger, haardroger, accessoires, zuiger.

Zuiger, handdroger en meer.

Getest en goed bevonden

Hightech, Highpower, Highend

Onze producten worden naast een meertraps fabrieksinterne controle ook onderworpen aan de
officiële eisen van de testinstituten.

Als reinigingsbedrijf leveren u en uw medewerkers schoon werk,
iedere dag weer. En als verantwoordelijke gastheer zorgt u ervoor,
dat in uw hotel of restaurant ook bij de sanitaire voorzieningen alles
op topniveau is. Onze handloopzuiger, industrie-zuiger, bedrijfszuiger
en pompzuiger maar ook de handdroger en haardroger zijn echte
stars op hun terrein.

Verklaring van de keurmerken:

Certificaten / onderscheidingen:

VDE-teken (Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik) [verbond van elektrotechniek, elektronica en informatietechniek].
Het VDE-kenmerk staat voor de veiligheid van het product met betrekking tot
elektrische, mechanische, thermische, toxische, radiologisch en overige gevaren.

starmix voor het hotel

DOWNLOAD NU
DE CATALOGUS!
www.starmix.nl

starmix voor de reiniging zuigers, keermachines en accessoires

HACCP international (Hazard Analysis Critical Control Points). De certificering
conform HACCP dient ertoe om alle factoren, die een potentieel gezondheidsrisico voor de consument vormen systematisch vast te leggen. Daardoor wordt
het mogelijk om gezondheidsrisico's te vermijden of te reduceren tot een

Gecontroleerde veiligheid. Apparaten moeten voldoen aan de algemeen erkende regels der techniek en dienen conform de wetgeving op de veiligheid van
apparaten te zijn.

acceptabel niveau. De certificering is relevant voor alle sectoren van de voedingsmiddelenindustrie en hun toeleveranciers.

Het product is conform de vereisten van de Duitse apparatuur- en
productveiligheidswetgeving.

Neutraal keurmerk van de TÜV Rheinland. Producten zijn op een geselecteerd

Keurmerk op elektromagnetische compatibiliteit.

afzonderlijk aspect gecontroleerd, afhankelijk van het product en de juridische
kaderbepalingen. Producten in het programma van starmix die voorzien zijn van
het LGA-logo, worden gecontroleerd op het niveau van veiligheid.

Noors keurmerk, geniet als bewijs van overeenkomst voor het overeenstemmen
met de relevante veiligheids- en EMV-standaards wereldwijd erkenning.

TopHotel StarAward baseert zich op een onafhankelijke stemming van de lezers

Geaarde behuizing (beschermingsklasse II). Het apparaat heeft geen aardkabel
nodig.

ment” de bronzen StarAward gewonnen.

IPX1
IP33

Bescherming tegen druppelend water dat recht naar beneden valt.

IP20

Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen met een
Ø > 12,5 mm.

IP22

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen Ø > 12 mm.
Bescherming tegen schuin vallend water (druppelwater), 15° ten opzichte van
normale bedrijfspositie.

IP23

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen Ø > 12 mm.
Bescherming tegen sproeiwater, tot 60° ten opzichte van normale bedrijfspositie.

IP24

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen Ø > 12 mm.
Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen.

IP34

Bescherming tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen Ø > 2,5 mm.
Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen.

A·W·A·R·D 2017

Bescherming tegen het binnendringen met gereedschap (sonde 2,5mm Ø),
vaste vreemde voorwerpen met een Ø 2,5 mm. Bescherming tegen sproeiwater.

De certificering is verplicht voor een grote hoeveelheid producten, gebaseerd op
de veiligheidstesten ( IEC-normen met voor Rusland specifieke afwijkingen ).
Met het CE-keurmerk (Conformité Européenne) bevestigt de fabrikant de conformiteit van het product met de betreffende EG-richtlijn en het respecteren van
de daarin opgenomen ”essentiële vereisten”.

Geluidsdruk

van TopHotel. Het hiermee gekenmerkte product heeft in de sector ”Rende-

Geluidsniveau gemeten conform DIN EN 60704-1 en DIN EN 60704-2-1 (volgens omhullingsoppervlakmethode).
Intertek is een wereldwijd toonaangevend bedrijf bij het
testen, inspecteren en certificeren van elektrische en
gasgeleide producten.

Opmerking DSGVO:
De aangegeven links en de QR-codes worden doorgeleid naar de starmix website en deels naar de website van derde aanbieders (bijv. YouTube). De links worden gecontroleerd en op het moment van druk van de catalogus als probleemloos beschouwd. Overige info is te vinden op starmix.de/gegevensbescherming.

EQUI Nederland BV
Faradaystraat 6
4004 JZ TIEL
Telefoon +31 (0) 344 - 611155
Fax
+31 (0) 344 - 613580
info@equibv.nl
www.starmix.nl

PRÜB SAN 20 / NL / 802051W / 01-20 / 1 Co

Gedrukte catalogusprijzen verliezen bij het verschijnen van een nieuwe
prijslijst hun geldigheid. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Meer informatie op
www.starmix.nl

