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In 2002 werd het merk Ultron gelanceerd. Ultron is sindsdien gestaag gegroeid en verdeelt nu 

wereldwijd elektrische toestellen, gaande van krachtige haardrogers, steil- en stijltangen over 

krultangen, tondeuses en trimmers tot droogkappen.

Innoverend design en kleuren in combinatie met kwalitatief onderzoek staan geschreven in de genen van 

Ultron, het merk voor de professional. Het is onze missie iedere haarstylist de juiste tools te verschaffen 

om zijn creaties te perfectioneren. We streven naar excellentie en esthetisch perfectionisme, daarvan is 

Ultron de verwezenlijking.

Nu is het aan u: Kies uw Ultron en creëer uw stijl.
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Compact - Super light edition

Super lichte en compacte haardroger voor intensief 

gebruik met Johnson DC-motor. Ligt uitstekend in de 

hand en is extra stil dankzij de speciale geluidsfilter.

• koude lucht-knop

• 2 snelheden

• 3 temperaturen

6

THE POWER 
OF QUALITY

  |  Haardrogers

DC
2000
Watt

72 m3/h485 g 3 m 32

Ref. 04461 00

< 20,5 cm >
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Touch - Super light edition

Voorzien met een Johnson DC-motor, superlicht 

en supersterk. Deze haardroger voelt zich thuis 

in elk kapsalon.

• koude lucht-knop

• 2 snelheden

• 3 temperaturen
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DC
2000
Watt

72 m3/h490 g 3 m 32

< 27,5 cm >

Ref. 04462 00
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Dit nieuwe GLOSS-gamma in schitterende metaalkleuren voor haardrogers verleent uw profes-

sionele salon extra klasse en elegantie.

TOUCH
< 27,5 cm >

SLIM
< 26 cm >

MINI
< 17,5 cm >

COMPACT
< 20,5 cm >



Compact - Gloss edition

Heel compact en gebruiksvriendelijke haar-

droger voor intensief gebruik. De krachtige 

AC-motor levert topprestaties, keer op keer. 

• knop direct koud

• 2 snelheden

• 3 temperaturen

AC
2200
Watt

83 m3/h560 g 3 m 32

< 20,5 cm >

Ref. 04400 6652 Ref. 04400 6656 Ref. 04400 6658 Ref. 04400 6659
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Touch - Gloss edition

Traditionele haardroger van 2000W ideaal voor een dagelijks 

gebruik in het kapsalon. Met zijn moderne look en zijn uitste-

kende prestaties dankzij een AC-motor. Grote knop “direct 

koud” en extra plat voor een gemak in gebruik. De nylonbe-

huizing beschikt over een hoge weerstand tegen schokken.

• knop direct koude lucht

• 2 snelheden

• 3 temperaturen

AC
2000
Watt

80 m3/h595 g 3 m 32

< 27,5 cm >

Ref. 04400 7852 Ref. 04400 7856 Ref. 04400 7859Ref. 04400 7858

10

THE POWER 
OF QUALITY

  |  Haardrogers



Eleganter dankzij zijn smaller en ook lichter formaat. 

Deze semicompacte haardroger van 1600W is de 

uitstekende balans tussen gewicht en vermogen. 

Voor intensief gebruik in kapsalons! 

• grote extra platte knop direct koude lucht

• 2 snelheden/temperaturen

AC
1600
Watt

70 m3/h505 g 3 m

Ref. 04400 6842

< 26 cm >

Slim - Proline edition

2
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Mini - Gloss edition

Klein maar krachtig!

De Mini Gloss verenigt topprestaties met een compact ontwerp. 

Deze ideale reisgezel wordt geleverd met een fluwelen draagtasje.

• 2 snelheden/temperaturen

• mondstuk en diffuser inbegrepen

DC
1100
Watt

52 m3/h200 g 2 m

< 17,5 cm >

Ref. 04400 5152 Ref. 04400 5156 Ref. 04400 5158 Ref. 04400 5159

2
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Perfect Steam - Professionele stoomstijltang met 
ingebouwd waterreservoir

De unieke stoomfunctie van de Ultron Perfect Steam hydrateert het haar tijdens het stijlen. 

Hierdoor wordt uw haar niet uitgedroogd door de hitte van de verwarmingsplaten. De zwevende 

titaniumplaten en 5 verwarmingsstanden, maken de straightener geschikt voor alle haartypes. 

Het haar wordt tijdens het stijlen gekamd met een ingebouwde en uitneembare fijne kam tussen 

de platen en de stoomuitlaatopeningen. Zodoende wordt het haar gelijkmatig verdeeld over 

de platen en valt het veel natuurlijker dan na een klassieke stijlsessie. Het resultaat is perfect 

gestyled haar met een prachtige glans, die zijn niet statisch is. Dit dankzij de ionische technologie.

• verwijderbare kam (keramische laag)

• knop stoomfunctie AAN/UIT

• ingebouwd waterreservoir (40 ml)

• zwevende titaniumplaten

Ref. 04489 05

< 31,5 cm >

85
Watt Display

LCD

30x85 mm

360° - 
2,8 m

230°C 
150°C
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Mystic Cool - Professionele ultrasone 
koude mist stijltang

Een revolutionaire professionele stijltang met optionele koele nevelfunctie waardoor het haar nóg 

meer wordt gehydrateerd. Zo krijgt u glanzend en gezond haar. De Ultron Mystic Cool beschermt 

tevens het haar tegen de hitte en voorkomt zo haarbreuk. Hoe werkt het? Het water wordt door 

de ultrasone technologie veranderd in een koele nevel. Hierdoor krijgt uw haar zijn natuurlijke 

glans terug. De koele mist wordt centraal over de verwarmingsplaten verdeeld, zodat de hitte 

wordt verminderd. Zo blijft het haar gezond en gehydrateerd. De koele nevelfunctie kan in- en 

uitgeschakeld worden. Dus u kunt even gemakkelijk zonder stoom stijlen. Met de 5 verschillende 

temperatuurinstellingen, kunt u de juiste temperatuur selecteren voor uw type haar. De stijltang 

glijdt makkelijk door het haar. Het resultaat is zijdezacht haar met een opvallende glans.

• koude mist

• schuifknop nevelfunctie AAN/UIT

• keramisch gecoate platen en tourmaline

30x110 mm

360° - 
2,8 m

Ref. 04489 04

< 29,5 cm >

230°C 
150°C 55

Watt



Mach Plus - Glam edition

Qua technologie is de gloednieuwe Ultron MACH PLUS de beste leerling van de klas. Deze 

professionele stijltang met infrarood- en ionentechnologie creëert een verbazingwekkende 

glans en maakt het haar gezonder.

• dubbele technologie met infrarood en ionische platen:

- zwevende keramische platen met infraroodtechnologie

- zwevende titanium platen 

• ionengenerator

• regelbare temperatuur (120°-230°C) instelbaar door touch control, met ver-/ontgrendelingsfunctie

25x100 mm

230°C 
in 80”

45
Watt

360° - 3D
3 m

Ref. 04479 32

Ref. 04479 31< 27,5 cm >

Digital 
Display

230°

230°C 
120°C IONIC

Generator

Infrared

18
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Mach 4 XL - Glam edition

< 30,2 cm >

Ergonomische stijltang met lange en brede 

zwevende plaatjes uit titanium met een 

spiegelafwerking - temperatuur regelbaar 

van 80° tot 230°C - 3m kabel met innovatieve 

360°/3D meedraaiende contactaansluiting. Dankzij 

de ergonomie ligt deze straightener uiterst 

gemakkelijk in de hand. 

• extra lange en brede zwevende plaatjes in 

titanium < 42 x 110 mm >

• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

• ergonomisch design met rubberen greep

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Ref. 04479 23

42x110 mm

230°C 
80°C

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach 4 - Glam edition

Ergonomische stijltang met lange zwevende plaatjes uit 

titanium met een spiegelafwerking - temperatuur regelbaar 

van 80° tot 230°C - 3m kabel met innovatieve 360°/3D 

meedraaiende contact verbinding. Dankzij de ergonomie ligt 

deze stijltang uiterst gemakkelijk in de hand.

• extra lange zwevende plaatjes in titanium < 24 x 110 mm >

• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

• ergonomisch design met rubberen greep

< 30,2 cm >

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Ref. 04479 12

24x110 mm

230°C 
80°C

20
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Mach Compact - Glam edition

Deze compacte professionele stijl- en krultang biedt het 

ideale compromis tussen het gebruik in het kapsalon en uw 

verplaatsingen - Dankzij de lange en brede platen kunnen 

alle haartypes bewerkt worden, zelfs lang haar - Elegantie 

verzekerd dankzij de afwerking in zwarte lak en verchroomd 

zilver - fluwelen draagtasje wordt meegeleverd.

• lange en brede platen, met spiegelafwerking < 32 x 90 mm >

• temperatuur 200°C

< 23 cm >

200°C 
in 120”

35
Watt

2,5 m

Ref. 04422 02

32x90 mm

200°C 

THE POWER 
OF QUALITY
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Deze straightener is uniek versierd met 155 

echte Swarovski-kristallen. De zwevende 

titaniumplaatjes met spiegelafwerking zijn 

uitzonderlijk soepel in gebruik - 360°/3D 

meedraaiende roto-contactaansluiting.

• MET 155 SWAROVSKI ELEMENTEN

• ultra-snel verwarmingselement: 230°C in 30’’

• zwevende platen in titanium < 24 x 90 mm >

• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

Ref. 66004 29 (1 set = 4 pcs)
Ref. 04479 00 (1 pc)

230°C 
in 30”

45
Watt

360°  - 3D
3m

24x90 mm

230°C 
80°C

155

< 26 cm >

22
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Mach 2 - Diamond edition



Mach Mini - Diamond edition

Deze stijltang is uniek versierd met 80 echte 

Swarovski-kristallen. De zwevende plaatjes met 

spiegelafwerking zijn uitzonderlijk soepel in gebruik.

Draagtasje in fluweel inbegrepen.

• MET 80 SWAROVSKI ELEMENTEN

• zwevende platen < 17 x 70 mm >

< 18 cm >

200°C 
in 150”

30
Watt

2,5 m

Ref. 04478 1200

17x70 mm

200°C 
80

THE POWER 
OF QUALITY

23

THE POWER 
OF QUALITY

  |  Stijlen & stylen



Mach 2 - Glam edition

< 26 cm >

Stijltang bestaande uit zwevende titaniumplaatjes met 

spiegelafwerking - meedraaiende contactaansluiting - 

verzorgde afwerking in zwarte lak.

• ultra-snel verwarmingselement / 230°C in 30’’

• zwevende platen in titanium < 24 x 90 mm >

• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

Ref. 04479 02

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

24x90 mm

230°C 
80°C

24
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Mach 2 - Gloss edition

Uitgerust met zwevende keramische/toermalijn platen van de allerbeste kwaliteit, garandeert 

deze straightener de hoogste glans mogelijk. Zijn opwarmsnelheid behoort tot de snelste 

ter wereld (230°C in 30”) wat een perfecte styling van alle types haar mogelijk maakt in één 

simpele beweging. “Een uitzonderlijk instrument voor de bewuste professionals”.

• ultra-snel verwarmingselement / 230°C in 30’’

• zwevende keramische/toermalijnen platen van de hoogste kwaliteit < 24 x 90 mm >

• temperatuur regelbaar van 80° tot 230°C

< 26 cm >

230°C 
in 30”

45
Watt

3 m - 360°

24x90 mm

230°C 
80°C

Ref. 04421 52 Ref. 04421 56 Ref. 04421 58 Ref. 04421 59

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach Mini - Gloss edition

Ideaal voor kort haar of als reisgezel.

Draagtasje in fluweel inbegrepen.

• zwevende keramische 

toermalijnplaatjes < 17 x 70 mm >

• temperatuur 200°C

200°C 
in 150”

30
Watt

2,5 m

17x70 mm

200°C 

Ref. 04419 58

< 18 cm >

Ref. 04419 59

Ref. 04419 52

Ref. 04419 56

26
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< 20,5 cm >

THE POWER 
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In één simpele borstelbeweging zacht en steil haar. De mini 

stijlborstel vergezelt u makkelijk op iedere reis. Mini qua grootte 

maar met maximale anti-statische werking. Wordt geleverd met 

een fluwelen draagzakje.

• masserende hittebestendige siliconenrubberen tips

• schuifschakelaar aan/uit controle – rode LED lamp: aan

Cerali Mini - Mini hot brush

2 m
180°C 

Ref. 04497 01





Mach 4 - Crimper - Glam edition

Een gewaagd kapsel zonder moeite? Dit wafelijzer warmt supersnel op en is 

heel gebruiksvriendelijk. Je kan met de wafellook eindelloos experimenteren.

• 230°C in 90’’

• regelbare temperatuur

• keramische toermalijnplaatjes

• rubberen grip

230°C 
in 90”

45
Watt

360° - 3D
3m

42x110 mm

180°C 
80°C

Ref. 04479 21 - Kleine golf

Ref. 04479 22 - Grote golf

< 30 cm >

< 30 cm >

THE POWER 
OF QUALITY
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Roterende krultangen .............................................................................................................................................. 32

Krultang “Wave 4” ........................................................................................................................................................ 33
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“Marcel” krultangen ..................................................................................................................................................... 35



200°C 
3 m - 360° 

Revolv’it - Salon edition

Creëer probleemloos prachtige krullen dankzij Revolv’it! Deze 

revolutionaire krultang is uitgerust met een geoctrooieerde ro-

terende technologie, om nog sneller perfecte krullen te maken. 

Twee vingers volstaan om de silicone ring 360° te draaien, de 

tang rolt de haarlok rond de keramisch/toermaline tang met io-

nenreflectie. In een handomdraai krijgt het haar vorm en glans. 

Eenvoud en ergonomie voor de professionele kapper! 

• geoctrooieerd 360° roterend systeem

• warmt snel op tot 200 °C

• keramisch/toermaline

• hittebestendig handvat en staaf

• ergonomisch

32

360°

< 28,5 cm >
Ref. 04411 57 | Ø 15 mm

Ref. 04411 97 | Ø 19 mm

Ref. 04412 67 | Ø 26 mm

Ref. 04413 27 | Ø 32 mm

Ref. 04413 87 | Ø 38 mm
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230°C 
80°C

Wave 4 - Glam edition

De Wave 4 Glam Edition is revolutionair! Het toestel heeft omkeerbare 

keramische platen die in één klik snel en eenvoudig kunnen variëren in 

krul: groot of klein. Zelfs voor krullen met een net-terug-van-het-strand 

look. De wave 4 is bovendien snel regelbaar op de juiste temperatuur 

en blijft stabiel. De keramische plaatjes produceren negatieve ionen 

onder invloed van de warmte, dus wég met de statische electriciteit en

ook geen gefriseerd of kroezelend haar meer!

230°C 
in 90”

360° - 3D
3m120

Watt

< 30 cm >

Ref. 04486 02

THE POWER 
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DISCOVER
THE DEMO14 mm 30 mm



Tulip curler - Glam edition

34

Creëer in een recordtijd prachtige krullen. Verschillende technieken zijn mogelijk 

met de nieuwe Ultron Tulip Curler Glam Edition. Win tijd dankzij de unieke vorm van 

deze krultang! Schuif in het midden van de tube de haarlok die u wilt bewerken, en 

de klus is geklaard. Deze keramische krultang met hittebestendig uiteinde is heel 

gebruiksvriendelijk, voor een verbluffend resultaat. Snelle krultechniek.

• ionische keramische zwevende platen

• hittebestendige tip

• instelbare temperatuur

• digitale display

Ref. 04419 50 | Ø 25 mm

THE POWER 
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DISCOVER
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< 30,5 cm >

230°C 
in 90”

230°C 
120°C 180°C 

in 40”

360° - 3D
3m55

Watt
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200°C 

“Marcel” curling irons

• temperatuur - 200°C

• roto-contact 360°

200°C 
in 90”

3 m - 360° 

Ref. 04800 16 | Ø 16 mm

Ref. 04800 19 | Ø 19 mm

Ref. 04800 22 | Ø 22 mm

THE POWER 
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< 31,5 cm >
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5

VSX - Glam edition

Men moet toegeven dat deze gloednieuwe pro-

fessionele snoerloze tondeuse een verbluffende 

charme heeft! Superkrachtig en met instelbare 

kniphoogte (5 posities), met de VSX Glam Editi-

on is er geen limiet voor uw creativiteit. Maximale 

precisie dankzij de hoogstaande snijkop van zwart 

keramisch en roestvrij staal. Z’n autonomie van 4 

uur zal aan al uw behoeften tegemoetkomen, zelfs 

op heel drukke dagen (geen tijdverlies meer om 

de batterij op te laden). Regelmatig smeren om de 

levensduur van uw apparatuur te behouden. 

• zwart keramisch / roestvrij staal

• instelbare snijlengte 1 <> 1,9 mm

• digitale display: instelbare snelheid (5 standen) - 3 

tot 4 uur autonomie - waarschuwing voor smering

3-4h

3h

< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76500 0001

5000-7000

RPM

1 mm

1,9 mm
Ceramic

Ref. 76500 0002

240

LCD Display

THE POWER 
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1

VX - Glam edition

Snoerloze tondeuse voor intensief gebruik in kapsalons voor alle haarsnitten, 

ook op dicht haar. De krachtige motor en de keramische kop, verstelbaar 

van 1mm tot 1,9mm, bieden een hoge snijprecisie. Zijn ergonomie, 

beperkt gewicht en gering geluidsniveau bieden professionals een hoog 

werkcomfort. De LiFEPo4 batterijtechnologie biedt een autonomie van 

120 min na 90 min laden. De motor heeft een vermogen van 5500 tpm. Op 

het LED-schermpje kunt u het laadniveau van de batterijen controleren. 

Geleverd met 2 omkeerbare opzetkammen 3/6 en 9/12 mm. Tip: een 

dagelijks onderhoud (olieburet en reinigingsborsteltje meegeleverd) zal 

de levensduur van uw tondeuse aanzienlijk verlengen.

2h

1,5h

< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76600 0002

Ref. 76600 0001

5500

RPM

1 mm

1,9 mm Titanium 
Ceramic



2

7500

RPMCarbon

GSX Plus - Proline edition

Ultron, de bedenker van de compacte tondeuse, stelt haar 

tweede generatie tondeuses voor: de GSX PLUS. Deze 

hebben een brede snijkop van 46 mm waarmee de juiste 

snijlengte kan worden ingesteld (van 0,8 tot 2 mm in 5 

stappen) en zijn voorzien van een laadstation.

• 2,5 uur autonomie

• verstelbare snijlengte (0,8-2 mm)

• 2 omkeerbare kammen inbegrepen (3-6 mm en 9-12 mm)

40

< 46 mm >

2,5h

4h

Ref. 79100 0002

0,8 mm

2 mm

THE POWER 
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De extra platte vormgeving is 
uniek en ligt beter in de hand dan 
de traditionele tondeuses, wat 
belasting van de armgewrichten 
vermijdt en zorgt voor meer 
precieze handelingen.



Carbon

THE POWER 
OF QUALITY
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2

7000

RPM

GSX - Proline edition

Zijn unieke, extra platte ergonomische vorm 

ligt compleet anders in de hand dan de tra-

ditionele tondeuse. Hij laat preciezere bewe-

gingen toe en maakt het knippen een stuk 

makkelijker. De Mabucchi motor (7000 toe-

ren/minuut), de ultrafijne snijkop (0,2 mm) in 

Zweeds staal en de 2 batterijen (autonomie 

van 90/120 min) maken van deze GSX trim-

mer een onmisbaar element in het salon.

• 3 uur autonomie

• snijkop instelbaar tot bijna 0 mm voor 

een nauwkeurige afwerking

• 2 omkeerbare kammen inbegrepen (3-6 

mm en 9-12 mm)

< 40 mm >

3h

5h

0,2 mm

1

Ref. 77100 0002
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3

5500-6500

RPMStainless
Steel 
INOX

VSX Mini - Glam edition

Elegante en vooral krachtige trimmer. De kop 

in inoxstaal garandeert een hoge precisie met 

slechts één beweging. Wereldwijde primeur: de 

snelheid is verstelbaar van 5500 tot 6500 tpm. 

120 min bedrijfsautonomie na 90 min laden. Op 

het LED-scherm wordt het laadniveau van de 

batterijen en de gebruikte snelheid weergegeven.

Geleverd met een adapter, een laadbasis, een 

reinigingsborsteltje en een olieburet.

• 2 uur autonomie

• 2 omkeerbare kammen inbegrepen  

(3-4 mm en 5-6 mm)

• snijlengte 0,4 mm

0,4 mm

1

2h

1,5h

LED Display

Ref. 76501 0002

Ref. 76501 0001

< 32 mm >

< 32 mm >



Carbon

3600

RPM

MSX

Lichte en geruisloze magnetische tondeuse, ideaal voor herenkapsels. De snij-

lengte is verstelbaar van 0 tot 2 mm via een systeem van multiinkepingen. Het 

inox van deze professionele tondeuse, heeft een hardheid van 60° rockwell en 

behoudt daardoor op lange termijn zijn scherpte.

• geleverd met 4 opzetkammen 3-6-9-12mm + 1 kam van 2,5 mm in carbon, 

een oliespuitje en een reinigingsborsteltje

• versterking in metaal

• gepolariseerde oscillerende inductiemotor, 3600 t/min

• ervaren gebruikers kunnen een absolute 0 mm bereiken om perfecte con-

touren te verwezenlijken

Ref. 78100 02

0 mm

2 mm
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DROOGKAPPEN
44 - 47

Infrarood droogkappen .........................................................................................................................................46

Stoom droogkappen  .............................................................................................................................................. 47



Climafly

Infraquartz droogkap met 2 bewegende vlinderarmen (90°) – 

bedieningspaneel met digitale display – instelbare temperatuur 

van 40° tot 70°C – timer – ionische generator die zorgt voor extra 

glans aan het haar – toevoer van verse lucht aan de nek zodat de 

klant zich steeds aangenaam en comfortabel voelt – inclusief voet - 

regelbaar in hoogte - brede designvoet kan gebruikt worden bij elk 

type zetel - geluidsarme rubberen wieltjes met een parkeerrem.

46

Ref. 50240 02

Ref. 50240 32

830
Watt

70°C
40°C

Display

LCD

10 MIN

Ionic
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783 mm

635 mm
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m
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Sun Vapo II

Kleuren, krullen en ontkleuren in een recordtijd door het 

haar van je klanten met stoom te behandelen. Zowel de 

stoomtechniek als het toestel zelf zijn toonbeelden van 

eenvoud en efficiëntie.

• tijdschakelaar

• stoomafgifteregeling

47

700
Watt
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Ref. 50224 79
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CHOOSE  YOUR  ULTRON 
CHOOSE  YOUR  STYLE

Headoffice
Sinelco International bvba

T +32 (0) 55 33 41 41
info@sinelco.com | www.sinelco.com

Italian office
Sinelco Italiana S.r.l.

T +39 (0) 5 45 47 106
sinelco@sinelco.it


