
1Het eerstejacuzzi filterreinigings-systeem!

• Reinigt grondig
• Snel, veilig en eenvoudig
• Filters gaan langer mee
• Bespaar honderden euro’s
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Stap 3
Als het eerste deel van de
reiniging is voltooid, draait
u de knop op het apparaat
om zodat het tweede deel
van de reiniging in wer-
king wordt gezet.

Stap 4
Afhankelijk van de grootte
van het te reinigen filter, is
de totale behandeling na
circa 1 minuut voltooid.
Plaats het filter terug in
uw jacuzzi, whirlpool of
hot tub en leeg de Estelle.

www.estelle-dcs.com
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Stap 1
Verwijder het te reinigen
filter uit uw jacuzzi, whirl-
pool of hot tub volgens de
gebruiksaanwijzing van
uw bad.

Stap 2
Plaats het filter in de
Estelle. Sluit het apparaat
aan op de waterleiding en
draai de kraan open. Het
eerste deel van de reini-
ging van het filter begint.
Geheel automatisch, puur
op waterkracht.

Voor alledisposablejacuzzi
filters
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1Het eerstejacuzzi filterreinigings-systeem!

• Kostenbesparend
• Reinigt filters in een handomdraai
• Werkt puur op waterdruk;

geen elektriciteit en chemicaliën nodig
• Compact, licht en makkelijk op te bergen
• Geschikt voor praktisch alle filters
• Lange levensduur

Optimaal genieten
Wilt u optimaal genieten van uw jacuzzi, whirlpool of
hot tub, dan zult u regelmatig de filters moeten reinigen.
Want vervuilde filters kunnen de waterdoorstroming
belemmeren (waardoor storingen ontstaan), troebel
water veroorzaken en ervoor zorgen dat de toegevoegde
chemicaliën onvoldoende werken. Met Estelle reinigt u
uw filters snel en eenvoudig. Puur met waterkracht en
zonder gebruikmaking van chemicaliën, dus zeer milieu-
vriendelijk.

Bespaar honderden euro’s
Door uw filters regelmatig te reinigen met Estelle, be-
spaart u zich niet alleen veel moeite, maar ook handen-
vol geld. Want u hoeft uw dure filters veel minder vaak
te vervangen. Dat scheelt al gauw honderden euro’s per
jaar. Bovendien verbruikt u met Estelle zo’n 80% minder
water dan bij andere reinigingsmethodes. In totaal kunt
u uw filters minstens 150 keer reinigen met behulp van
Estelle.

Een kind kan de was doen
De filters van uw jacuzzi, whirlpool of hot tub reinigt u
met Estelle in een handomdraai. U plaatst het te reinigen
filter in het apparaat, sluit het aan op een waterkraan en
draait de kraan open. Vervolgens wordt het filter binnen
een minuut perfect gereinigd en is het weer brandschoon
voor hygiënisch badplezier!www.estelle-dcs.com

Steeds meer mensen genieten van een

jacuzzi, whirlpool of hot tub. Voor opti-

maal plezier is het belangrijk dat u de

filters regelmatig schoonmaakt. Dat is

echter een vieze, omslachtige en tijd-

rovend klus, waarbij u uren in de weer

bent met de tuinslang of een hogedruk-

spuit en chemicaliën. Gelukkig is er nu

Estelle, een uniek, gepatenteerd filter

reinigingssysteem waarmee u in een

handomdraai de filters van uw jacuzzi,

whirlpool of hot tub perfect reinigt.

Terwijl u tegelijkertijd honderden euro’s

bespaart op de aanschaf van nieuwe

filters.


