
clean is written in our stars

when scents matter





when scents matter

Estelle® staat voor hoogwaardige lifestyle- en schoonmaakproducten met 

unieke geuren. Het assortiment van Estelle® bestaat onder andere uit 

geurstokjes, huisparfums, textielverfrissers en schoonmaakproducten met 

een heerlijke geur in een stijlvolle verpakking.

 

Estelle® is een concept van TriStar Industries Nederland B.V. Met jarenlange 

expertise in professionele reinigingsproducten 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. Voor meer informatie over Estelle op de zakelijke markt kunt 

u contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers.



geuren

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

cygnus

orion

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

Ervaar het ultieme 
wintergevoel met de 
warme kruidige geur van 
kaneel en versgebakken 
appeltaart. 

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.

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

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



aurora lunajunocelestenova cygnus orion sharon

200ml

250ml

250ml

Een fijne geur in uw huis zorgt voor een ontspannen en gelukkig gevoel. Deze geurstokjes, in een 
stijlvolle verpakking, verspreiden langzaam een subtiele geur in uw huis. Zo creëert u in elke ruimte 
de sfeer en geurbeleving die bij u past.

Geur roept emoties op. Een prettige geur geeft je een ontspannen en gelukkig gevoel of brengt fijne 
herinneringen weer naar boven. Met de heerlijke aroma’s van onze huisparfums creëer je in elke 
ruimte de sfeer en geurbeleving die bij je past.

Een verfrissende geurboost voor uw textiel, zoals kleding, schoenen, gordijnen en de autobekleding. 
Op basis van de nieuwste geurtechnologie: het product dekt nare luchtjes niet af, maar vernietigt 
deze volledig.
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sharonaurora

celeste

sharon

cygnus

250ml

Dé nieuwe ontwikkeling op het gebied van geurbestrijding. Sharon Fresh® Toilet Clean & Fresh 
vormt een onzichtbare, beschermende film en verspreidt nog dagenlang een heerlijk frisse geur.

Sharon Toilet clean & fresh

250ml

250ml

Een echte alleskunner voor de meeste huishoudelijke schoonmaakklusjes. Reinigt, ontvet en 
verspreidt een heerlijke geur. Kortom, in een handomdraai een lekker ruikend en schoon huis. 
Verkrijgbaar als ready to use en concentraat variant.

De kalk verdwijnt als sneeuw voor de zon en laat een heerlijke geur achter.

allesreiniger concentraat en ready to use

ontkalker



sharoncygnus

aurora lunajunocelestenova cygnus orion sharon

aurora lunajunoceleste

celeste

nova cygnus orion sharon

50ml

100ml

Laat je was heerlijk ruiken met Estelle wasparfum. Voeg 2 tot 6 pipet kneepjes aan je was toe voor 
een optimaal resultaat. Pipet is bijgeleverd voor een eenvoudige dosering.

De travellijn bestaat uit roomspray cygnus, Clothing Freshener celeste en Sharon Toilet clean & 
fresh.

Inhoud pakket: 
Geurstokjes, 200ml
Huisparfum, 250ml
Textielverfrisser, 250ml

wasparfum

travellijn

pakketten



250ml

Deze luxe Estelle Glas- en interieurreiniger maakt niet alleen streeploos schoon maar laat ook 
een heerlijke geur na. Het product is geschikt voor alle soorten oppervlakken, zoals glas, spiegels, 
metalen en kunststoffen.

glas- en interieurreiniger

cygnusnova
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