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clean is 
written in 
our stars

Estelle® staat voor rust, luxe en design. De vijf unieke geuren brengen 

een gevoel van luxe in iedere omgeving. Kies zelf uit vijf stijlvolle kleuren 

die passen bij iedere interieur. Stem de geur van uw reinigingsmiddel 

af op de geur van uw huisparfum en geurstokjes. Reinigen wordt een 

beleving op zich, dát is Estelle®.

Estelle® is een uniek en nieuw lifestyle concept, waarbij de consument 

zelf de optie heeft om de geur en kleur van zijn of haar reinigingsmiddelen 

te kiezen. Een eigen geuridentiteit en verpakking die in harmonie samen 

gaan in jouw interieur.

Het basisassortiment van Estelle® bestaat uit producten met bewezen 

reinigingskracht, die heerlijk ruiken en stijlvol verpakt zijn.  

Estelle® is een concept van TriStar Industries Roosendaal. Met jaren 

lange expertise in professionele reinigingsmiddelen brengt TriStar nu met 

Estelle die zelfde reinigingskracht 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 eerste brandstore 

geopend. In de brandstore van Estelle®, kunnen consumenten 

terecht voor het complete assortiment in combinatie met deskundig 

schoonmaakadvies en tips van onze vriendelijke cleanfluencers. Eind 

2021 openen we onze tweede winkel in Amsterdam.
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Estelle heeft diverse mogelijkheden voor in-store branding. Van een stijlvolle lijst tot een volledig gevulde 
luxe display. Estelle brengt de geur en kleur beleving naar u toe.

Estelle® In-store

Het volledige assortiment in een luxe display. Producten 
speciaal afgestemd op uw branche, kleuren die passen 
bij uw winkel, een specifiek geur die uw merk versterkt 
of gewoon alle Estelle® producten. Samen met u 
bekijken we welke producten heb best bij u passen. 

Estelle® Display

Estelle® promo lijst

Estelle® is trots op iedere samenwerking. Zo trots zelfs 
dat het van ons in een gouden lijstje mag!  
Ook als u geen behoefte heeft aan een volledig 
display kunnen wij uw winkel voorzien van het nodige 
promotiemateriaal. 
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aurora

De authentieke geur van zeep 
en ouderwets schoon. 

Pure nostalgie. 

luna

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

juno

Het frisse citrus van de 
Aziatische yuzuvrucht, 

met een twist van bergamot.

celeste

Een luxe geur van poederig 
jasmijn, met kruidige tonen 

van hout en amber.

nova

Een veld vol zoet geurende 
bloemen. Poederig zoet 

en zacht bloemig. 

geuren

200ml

250ml

17232 t/m 17234, 17240, 17241

17232 t/m 17236

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

Refill mogelijk

Een prettige geur geeft je een ontspannen en gelukkig gevoel. Met de heerlijke aroma’s van een 
huisparfum creëer je in elke ruimte de sfeer en geurbeleving die bij je past. Pure luxe, voor jezelf én 
je huis.

Geurstokjes

Huisparfum

aurora lunajunocelestenova

aurora lunajunocelestenova

geuren 

geuren 
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250ml

250ml

17219 t/m 17223

17207 t/m 17211

Your Estelle zorgt voor voor rust en reinheid in je huis. 
Kies zelf uit vijf unieke Estelle® geuren en vijf stijlvolle kleuren die passen bij jouw interieur. 

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. Wat 
een luxe!

Dat is nog eens fijn thuiskomen, in een schoon huis dat heerlijk ruikt. Met dit product krijg je dat 
gemakkelijk voor elkaar. Even dweilen en je huis is een paradijsje.

Allesreiniger

Vloerreiniger

your Estelle® 

aurora lunajunocelestenova

nova

geuren 

kleuren 

product  +        +          =
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250ml

250ml

250ml

17201 t/m 17205

17224 t/m 17228

17213 t/m 17217

Creëer je eigen home spa met deze fijne reiniger, die ontkalkt en hygiënisch schoonmaakt, en 
langdurig een heerlijke geur verspreidt. Het resultaat? Een blinkend schone badkamer, die ook nog 
eens heerlijk ruikt.

Een daadkrachtige formule die hardnekkig vuil en vet in de keuken verwijdert en een heerlijke geur 
verspreidt, zonder schadelijke reststoffen na te laten. Dus uitermate geschikt om je keukenkastjes, 
apparatuur en aanrecht mee te poetsen, zodat je weer met een gerust hart in een schone keuken 
kunt kokkerellen.

Een verfrissende geur boost voor je textiel, zoals kleding, schoenen, meubels en de autobekleding. 
Op basis van de nieuwste geurtechnologie: het product dekt nare luchtjes niet af, maar vernietigt 
deze volledig.

Sanitairreiniger

Keukenreiniger

Textielverfrisser

aurora lunajunocelestenova

geuren 
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200ml

250ml

250ml

17340

17239

17003

Thuis is waar je mag ontspannen. En wat fijn als je huis dan lekker fris ruikt. Deze geurstokjes, in een 
stijlvolle fles, verspreiden langzaam een heerlijke frisse geur. Zo creëer je rust en luxe in je huis.

Refill mogelijk

Met de huisparfum van Sharon Fresh creëer je in elke ruimte een geurbeleving die bij jou past.  
De heerlijk, frisse geur blijft dagenlang hangen en geeft je een ontspannen en gelukkig gevoel.

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

Sharon Fresh® Geurstokjes

Sharon Fresh® Huisparfum

Sharon Fresh® Toilet Clean & Fresh
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100ml

250ml

93730

17354

De Estelle TriSept is een doeltreffend, toegelaten desinfectiemiddel voor de handen op basis van 
75% ethanol. De Estelle Trisept bestrijdt effectief bacteriën (inclusief mycobacteriën), gisten en 
virussen.

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.

Handdesinfectiemiddel

Glas- en interieurreiniger

Basic Estelle zijn reinigingsproducten zonder poes pas. 
Gemaakt met de beste ingredienten en met bewezen reinigingskracht.  

basic Estelle®
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250ml

250ml

250ml

17099

95209

17336

De Estelle universeelreiniger is geschikt voor vele toepassingen. Deze reiniger heeft een krachtige 
werking en verspreid een heerlijke geur die lang blijft hangen. Met deze reiniger wil je niks anders 
meer dan de hele dag poetsen!

De Estelle hygiënische reiniger is speciaal ontwikkeld om snel en veilig allerlei afwasbare 
oppervlakken in de keuken, het toilet en de badkamer effectief en hygiënisch te reinigen.  
Na gebruik zijn alle oppervlakken weer schoon en fris.

Een hygiënische reiniger speciaal ontwikkeld om veilig en met gemak vuil en vet van allerlei 
afwasbare oppervlakken in bijvoorbeeld de keuken en de badkamer te verwijderen. Na gebruik is 
alles weer door en door schoon en fris.

Universeelreiniger

Hygienische reiniger

Estelle hygiënische reiniger pluto
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