
clean is written in our stars

when scents matter



Estelle® staat voor hoogwaardige lifestyle- en 

reinigingsproducten met unieke geuren. Het 

assortiment van Estelle® bestaat onder andere 

uit geurstokjes, huisparfums, textielverfrissers en 

reinigingsproducten met een heerlijke geur in een 

stijlvolle verpakking.

 

Estelle® is een concept van TriStar Industries. Met 

jarenlange expertise in professionele reinigings-

producten brengt TriStar nu met Estelle® diezelfde 

kwaliteit gecombineerd met exclusieve geuren naar 

de consument. Om de kwaliteit te garanderen zijn  

alle producten ontwikkeld en uitgebreid getest in ons 

eigen R&D-lab. 

Op 1 juli 2021 is in het centrum van Breda onze 

brandstore geopend. In de brandstore van Estelle® 

kunnen consumenten terecht voor het complete 

assortiment in combinatie met deskundig advies en 

tips van onze vriendelijke ‘scentfluencers’. In 2022 

breiden we uit naar onze tweede winkel in Amsterdam. 

Voor meer informatie over Estelle® op de zakelijke 

markt kunt u contact opnemen met een van onze 

accountmanagers.

Paul van den Berg

CEO

when scents matter



geurenluna
Fruitige citrus van de 
lemonwood tree, verfijnd  
met kruidige topnoten. 

nova
Een veld vol zoet geurende 
bloemen. Poederig zoet en 
zacht bloemig. 

cygnus
Een kruidige geur met 
warme ondertonen en 
de frisse toets van dennen

juno
Het frisse citrus van de 
Aziatische yuzuvrucht,   
met een twist van bergamot.

sharon 
Een luxe geur van bloemen, 
diep zoet met warme 
ondertonen.

celeste
Een luxe geur van poederig 
jasmijn, met kruidige tonen 
van hout en amber.

aurora

solaris

De authentieke geur van 
zeep en ouderwets schoon.   
Pure nostalgie. 

De friszoete tropische geur 
die door de heerlijke aroma’s 
van kokos en zonnebrand het 
hele jaar door het gevoel van 
vakantie geeft.

orion
De knusse kruidige geur 
van kaneel en warme 
appeltaart. 

Geuren zijn persoonlijk, de ene houdt van zoete 

geuren, de ander ruikt liever een kruidig aroma. 

Sommigen gaan voor fris, anderen dan weer voor 

huiselijke warme geuren.

En omdat je gewend raakt aan een geur wil je af en 

toe wel eens iets anders proberen. Daarom heeft Estelle 

behalve een aantal vaste geuren ook elk seizoen een 

seasenal parfum.



huisparfums en geurstokjes

Met de heerlijke aroma’s van de Estelle huisparfums en geurstokjes 

creëer je in elke ruimte de sfeer en geurbeleving die bij je past. 

De huisparfum kan je naar behoefte gebruiken. Spray net zo veel 

parfum als je nodig vindt om het weer lekker te laten ruiken waar 

je maar wil. De huisparfums zijn verkrijgbaar in alle Estelle geuren. 

Pure luxe, voor jezelf én je huis. 



Een houtachtige kruidige geur die door de warme 

ondertonen en frisse toets van dennen direct doet 

denken aan de intieme sfeer van een knapperend 

haardvuur.  

Deze geur is de eerder ‘mannelijke’ geur van het Estelle 

assortiment. Houd je van een kruidige geur dan is dit 

de juiste keuze voor jou.

cygnus





Een luxe geur van poederig jasmijn, met kruidige 

tonen van hout en amber. 

Deze geur is verkrijgbaar in onze geurstokjes, 

huisparfum, textielverfrisser, allesreiniger en wasparfum. 

Combineer de celeste producten voor een sterkere 

geurbeleving.

Houdt u van de geur van bloemen? Probeer dan ook 

onze nova, sharon en luna geur.

celeste



geurpakketten

Voor een complete lijn in 1 geur hebben we mooie pakketten 

te koop. Voor jezelf of om cadeau te doen. Elk pakket bevat 

geurstokjes, huisparfum en een textielverfrisser.

Voor speciale gelegenheden hebben we ook het XL pakket. Dit pakket 

bestaat uit een XL doos en een wisselend assortiment producten. 

Voor het huidige XL geurpakket, kijk op onze website of kom langs 

in de brandstore te Breda.

leuk voor 
jezelf 
of om cadeau 
te geven 



Wat is er lekkerder dan schone lakens op je bed die 

ook nog eens lekker fris ruiken of een schone trui 

uit je kast pakken die heerlijk naar wasverzachter 

ruikt? Daarom heeft Estelle nu ook wasmiddelen 

in het assortiment om je schone was naar je eigen 

huisgeur te laten ruiken.

 

Krijg elk moment het ultieme vakantiegevoel met onze 

zomerse solaris geur. Met de naar kokos en zonnebrand 

ruikende geur waan je je direct op een wit strand ver 

hier vandaan. De solarislijn bestaat uit geurstokjes, 

huisparfum, textielverfrisser, wasmiddel, wasverzachter 

en wasparfum. Zo ruikt jouw was en je hele huis naar 

de zomer.

solaris



Onze producten met jouw label. Jouw product ‘by 

Estelle’? Wij denken graag mee van ontwerpschets 

tot aan productie. Speciaal om cadeau te geven 

aan relaties of personeel bij een bijzondere 

gelegenheid. 

Neem voor de voorwaarden contact op met een van 

onze accountmanagers.

support@estelle.maison

www.estelle.maison

Estelle®  Brandstore

Korte Brugstraat 2

4811 ZA   Breda

+31 (0)88 - 588 01 00

Estelle x private label



travel with Estelle


