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Pomóż nam pomagać innym!

www.golden-tulip.com

F U N D A C J A

Nieustająca troska o jakość naszych produktów i Państwa zadowolenie napędzają nas wciąż  
do działania. Stale pracujemy nad innowacyjnymi recepturami i testujemy nowe produkty. Chcemy, 
aby nasz asortyment spełniał Państwa oczekiwania i zarazem najwyższe standardy jakości.

Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby materiały informacyjne i promocyjne, które trafiają 
w Państwa ręce, były atrakcyjne i funkcjonalne. Dlatego też z wielką radością prezentujemy najnowszy 
katalog FM GROUP FOR HOME w odmienionej formie. Wprowadzone przez nas udogodnienia 
i nowoczesne rozwiązania graficzne z pewnością ułatwią poruszanie się po katalogu i prezentowanie 
klientom korzyści ze stosowania produktów chemicznych.  

Naszym znakiem rozpoznawczym są piękne zapachy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa 
przełomowe płyny do płukania nowej generacji z kapsułkami stopniowo uwalniającymi zapach. 
Oprócz płynów do prania tkanin białych i kolorowych od teraz dostępny jest także płyn do prania 
odzieży w kolorze czarnym. Zastosowany w nim innowacyjny system ochrony czerni sprawia,  
że ciemne ubrania nawet po wielu praniach wyglądają jak nowe. 

W trosce o środowisko oraz sprzęt gospodarstwa domowego, którego używają Państwo w domu, 
postanowiliśmy poszerzyć ofertę o tabletki do pralki zmiękczające wodę.

Grupa produktów odświeżających powietrze powiększyła się z kolei o ręcznie wykonane sojowe 
świece zapachowe z bawełnianymi knotami. Zatopione w eleganckim, kwadratowym szkle, 
wprowadzą tej jesieni do wnętrz niepowtarzalny, zmysłowy nastrój i piękny zapach, a ich aromaty 
idealnie korespondują ze znanymi już Państwu perfumami do wnętrz.

Warto się przekonać: z naszymi produktami sprzątanie jest szybsze, a każda chwila – 
przyjemnością.

Zapraszamy do zakupów!

Katarzyna i Artur Trawińscy 
FM GROUP World

 Spełniamy oczekiwania



Etykiety wszystkich produktów FM GROUP FOR HOME wraz ze sposobami użycia i szczegółami dotyczącymi dozowania produktów znajdą Państwo na stronie 
 internetowej: http://forhome.fmgroup.pl/
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Katalog produktów FM GROUP FOR HOME nr 10 obowiązuje od września 2014 r. 
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od września 2014 r. aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia nowego katalogu.
Katalogi, Plan Marketingowy oraz inne materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne wydane lub wyraźnie zaakceptowane przez FM GROUP World,  
FM GROUP Polska albo przez FM GROUP Mobile są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.
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 L014 

19,90 PLN
49,75 PLN/1 kg

Washing machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 szt.

 tabletki do pralki  
 zmiękczające wodę NOWOŚĆ

 Wydłużają  
 żywotność pralki

 Wypłukują  
 zanieczyszczenia   
 z pralki i odpływów
 W rozpuszczalnej folii, która  
 chroni dłonie. Wystarczy wrzucić  
 do bębna pralki razem  z praniem!

Neutralizują działanie 
brudu i kamienia.

Zmniejszają zużycie 
środków piorących 
oraz chronią tkaniny 
i kolory.

pozostawiają urządzenie 
olśniewająco czyste  
i bez nieprzyjemnych 
zapachów.

 skuteczne w każdej  
 temperaturze prania
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d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Różne tkaniny, różne kolory i jeden prosty sposób  
na ich profesjonalną pielęgnację: nasze produkty do prania 
skutecznie i delikatnie usuwają zabrudzenia i plamy,  
nie niszczą kolorów, pielęgnują i nadają zapach,  
ułatwiają prasowanie.

Białe, czarne, kolorowe...

 prOdUkty dO prANiA



Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

 Aromatherapy  
 płyny do płukania tkanin NOWOŚĆ

Zawierają aktywne 
mikrokapsułki zapachowe,  
które stopniowo uwalniają 
zapach, oraz wysokiej jakości 
naturalne olejki zapachowe.

 Zatrzymaj czarujący  
 zapach  swoich ubrań  
 aż do kolejnego prania!

 Niezrównana  
 miękkość  
 i elastyczność

 Bardzo wydajne  

Azure Sky  

 L013
 doskonałe połączenie zapachu  
 cytrusów, świeżych owoców  
 oraz nut zielonych i wodnych,  
 zjednoczonych w upojnej podstawie  
 z piżma i ambry.

Sweet Delight  

 L012
 Urzekająca kompozycja łącząca  
 aromat słodkiej wanilii  
 i wyrafinowanej białej lilii  
 z zapachem paczuli, migdałów  
 i drzewa sandałowego. 

skoncentrowana 
formuła
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Z 
pr

ak
ty

cznym dozow
nikiem

Każdy zapach za: 

22,00 PLN



Osoby zamawiające ten produkt wybrały także 
zapach do odkurzacza Splendid Violet

pranie o zapachu 
twoich ulubionych  
perfum.

Zbierz kolekcję 
produktów o tej samej 
nucie zapachowej!

Secret Garden | FM 10  

 L008 
 słodycz fiołka, świeże nuty  mandarynki,  
 róży i bluszczu oraz  nieodparty urok  
 afrykańskiej orchidei.

Sunny breeze | FM 23  

 L010 
 słodkie nuty mandarynki, jaśminu  
 i wanilii.

Splendid Violet | FM 81 

 L009 
 Nuty magnolii, konwalii, róży i fiołka,  
 przełamane łagodnością aromatu  
 jabłka i zielonego ogórka.

 Zapobiegają  
 elektryzowaniu się

skoncentrowana 
formuła

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

 Luksusowe  
 płyny  do płukania tkanin   

 pozostawiają  intensywny,  
 długotrwały zapach
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Z 
pr

ak
ty

cznym dozow
nikiem

Każdy zapach za: 

19,85 PLN



NOWOŚĆ

 do każdego  
 rodzaju tkanin

 innowacyjny  system  
 ochrony czerni!

 Bez trudu  
 się wypłukuje  
 i nie pozostawia  
 smug

skutecznie zapobiegają 
elektryzowaniu się.

Aktywne enzymy 
sprawiają, że skutecznie 
usuwa trudne plamy już 
w niskich temperaturach.

Sun Lime 

 L006 
 Orzeźwiająca kompozycja  
 z mocnym akcentem limonki.

moon Fantasy 

 L005 
 ciepła woń jaśminu  
 podkreślona nutą piżma.

black Laundry Liquid | 1000 mlFabric Softener | 1000 ml

 płyny do płukania tkanin

Kwiatowy zapach  

skoncentrowana 
formuła

 płyn do prania czarnych tkanin

 Ułatwiają prasowanie

 L011  

19,90 PLN
Każdy zapach za: 

16,75 PLN

z płynembez płynu
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 do pralek i prania ręcznego< 60°C

Z 
pr

ak
ty

cznym dozow
nikiem

 Nadają tkaninom  
 puszystą miękkość



K O L O R U

S
Y

S
TE

M    O C HR
O

N
Y     

Vivid colours Laundry Liquid | 1000 ml

 płyn do prania  
 kolorowych tkanin  

innowacyjny system ochrony 
koloru zabezpiecza tkaniny 
przed blaknięciem.

dzięki płynnej konsystencji  
doskonale się wypłukuje 
i nie pozostawia smug.

dokładnie usuwa wszelkie 
zabrudzenia i tłuste plamy  
już  w niskich temperaturach.
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Z 
pr

ak
ty

cznym dozow
nikiem

 do pralek i prania ręcznego< 60°C
 do pralek i prania ręcznego< 60°C

 L002 | FM 81  

19,15 PLN

 Efektywnie usuwa wszelkie  
 zabrudzenia  i uporczywe plamy

 Ożywia biel i skutecznie  
 zapobiega  szarzeniu tkanin

White Laundry Liquid | 1000 ml

 płyn do prania białych tkanin

 L003 

18,90 PLN

TOPTOP
1010

Kwiatowy zapach  Kwiatowy zapach  



E
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 Bezpieczna nawet  
 dla najdelikatniejszych  
 tkanin.

 preparat ułatwiający    
 prasowanie multi Fabric Stain Remover | 750 ml

 Odplamiacz

  perfumowana pianka 
 w poręcznym opakowaniu

 plamy nie mają szans!

 Bez chloru,
 chroni  
 kolory

Anti-crease Ironing Spray | 300 ml

 prasowanie bez pary

 sprawia, że ubrania  
 dłużej zachowują  
 elegancki wygląd.

 duża zawartość 
aktywnych enzymów, 
które działają skutecznie 
na plamy z trawy, krwi, jaj, 
tłustych sosów.

 polecany nawet do  
 bardzo delikatnych  
 materiałów. 

Owocowy zapach  Kwiatowo-zielony zapach  

 L001 

15,90 PLN
21,20 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 17,82 PLN

 L007 

13,75 PLN
45,83 PLN/1 l 

TOPTOP
1010



Kitchen Cleaner | 750 ml

 k001 

17,50 PLN
23,33 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 19,42 PLN 

specjalny rozpylacz zamienia 
płyn w aktywną pianę.
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d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

W kuchni najważniejsze są smak, aromat i ciepła, rodzinna atmosfera. 
Nasze produkty pozwalają cieszyć się higieniczną czystością  
oraz blaskiem naczyń i sztućców bez polerowania,  
a Ty możesz celebrować wspólne posiłki z najbliższymi.

Radość wspólnych posiłków

 prOdUkty dO kUchNi

 Doskonale usuwa  
 codzienne  zabrudzenia i kurz,  
 nie pozostawiając smug

 płyn myjący do powierzchni  
 i blatów kuchennych  



bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 szt.

 tabletki do zmywarki 

 k008 

35,90 PLN
71,80 PLN/1 kg

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

 Nabłyszczacz do zmywarki 

 k012 

11,90 PLN
47,60 PLN/1 l

perfekcyjna czystość 
naczyń oraz kryształowy 
połysk bez smug.

Bez fosforanów, kompozycji 
zapachowych i barwników.
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 Usuwają nawet  
 najtrwalsze osady 
 i tłuszcz

Jak używać tabletek? 
tabletkę wraz z folią włóż do pojemnika w zmywarce.  
W żadnym razie nie umieszczaj jej w innym miejscu,  
np. koszyku na sztućce.
każda tabletka jest zapakowana w delikatną folię, która 
podczas zmywania naczyń całkowicie rozpuszcza się 
w wodzie. dzięki takiemu zabezpieczeniu twoja dłoń 
nie ma styczności z detergentem.

 Aktywne enzymy 
 działają już w 40°c

 Przeciwdziała  
 osadzaniu się  kamienia  
 i matowieniu  naczyń

 stosuj do: 
 ceramiki,  sztućców,   
 szkła

 do stosowania  w zmywarkach  
 automatycznych

Gwarantują idealną czystość 
oraz olśniewający połysk  
bez polerowania.

Zapakowane w rozpuszczalną 
w wodzie folię są całkowicie 
bezpieczne dla skóry rąk.



Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 szt.

 k011 

10,90 PLN
136,25 PLN/1 kg

Descaler All Purpose | 250 ml

 Uniwersalny odwapniacz 

 k004 

13,90 PLN
55,60 PLN/1 l

Z łatwością dociera nawet  
do trudno dostępnych miejsc.

regularnie stosowane, 
zapewniają dłuższe bezawaryjne 
działanie zmywarki.
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 tabletki  
 do czyszczenia zmywarki 

 Szybko i skutecznie usuwa kamień

 Wszechstronny  
 i wydajny

O skoncentrowanej  
kwasowej formule

Formuła przyjazna  
dla środowiska

 Usuwają ze zmywarki tłuste zabrudzenia  
 i kamień  oraz nieprzyjemne zapachy



babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

 Balsam do mycia naczyń
Aloe | Red citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

 płyny do mycia naczyń  

 Każdy zapach za: 

14,50 PLN 
19,33 PLN/1 l  

Cena z pompką: 16,42 PLN

 k007 

15,90 PLN
21,20 PLN/1 l  
Cena z pompką: 17,82 PLN

Z olejem Babassu

Olej Babassu 

jest wytłaczany na zimno z nasion palmy atalia 

(Attalea speciosa), dziko rosnącej i uprawianej 

w Brazylii i Afryce. Olej ten zawiera około 

70% tłuszczów i jest bogaty w nienasycone 

kwasy tłuszczowe oraz witaminę E. Nawilża, 

zmiękcza i odżywia skórę. Wzmacnia 

naskórek, działa przeciwstarzeniowo, chroni 

przed szkodliwym działaniem czynników 

zewnętrznych. Bardzo łatwo się wchłania. Nie 

powoduje podrażnień. Dla skóry to prawdziwy 

eliksir młodości.

Opinie użytkowników:

 
Polecam Red Citrus. Jak dla mnie 

– doskonale radzi sobie z brudnymi 

naczyniami. Świetnie pachnie, bardzo 

praktyczny dozownik, nie trzeba podnosić 

butelki i wyciskać :) 

– Jagoda, internautka

Bardzo wydajne dzięki 
wysokiej zawartości 
środków myjących.
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Aloe Washing-Up Liquid 
 k003 

 Wyciąg z aloesu nawilża  i regeneruje  
 skórę dłoni.

Red citrus Washing-Up Liquid  
 k002 

 Zawiera pielęgnujące suchą skórę 
 dłoni ekstrakty z egzotycznych  owoców.

 Skuteczny  i łagodny

 Myje naczynia  
 i pielęgnuje dłonie

 szybko i skutecznie 
 usuwają zabrudzenia  
 i tłuszcz  Z praktyczną pompką  

 dozującą ilość płynu

Przebadany dermatologicznie | neutralne dla skóry pH pH
5,5neutralne dla skóry pH pH

5,5



Fridge & microwave Cleaner | 750 ml

 płyn do mycia lodówek  
 i mikrofalówek  

INOx Cleaner | 250 ml

 preparat do czyszczenia  
 stali nierdzewnej  

 k006 

28,25 PLN
113,00 PLN/1 l  
Cena z atomizerem: 30,17 PLN

 k010 

15,90 PLN
21,20 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 17,82 PLN

Nie rysuje czyszczonych 
powierzchni i chroni przed 
nowymi zabrudzeniami.

Zwalcza nieprzyjemne 
zapachy i tłuste plamy.

przeznaczony do 
pielęgnacji stali nierdzewnej 
matowej – iNOX.

INOX = inoxydable, czyli  
z francuskiego: nierdzewny 

Jednocześnie 
czyści i poleruje.

Wygodnym rozpylaczem 
naniesiesz preparat  
na pionowe powierzchnie  
i w trudno dostępne miejsca.
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 Usuwa  tłuste plamy  
 i ślady rąk 

 Usuwa zabrudzenia  
 i zapewnia higieniczną  
 czystość

 Wspomaga usuwanie szronu

 do codziennego stosowania 

 działa nawet wtedy,  
 kiedy ty odpoczywasz!

Cytrusowy zapach  



 płyn do mycia  
 płyt  ceramicznych   

 k009 

16,90 PLN
22,53 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 18,82 PLN

specjalny rozpylacz 
zamienia płyn w aktywną 
pianę o świeżym, 
cytrusowym zapachu.

Warstwa ochronna 
zapobiega dalszemu 
przywieraniu zabrudzeń.

Osoby zamawiające ten produkt wybrały także 
ściereczkę z mikrowłókien Cytrusowy zapach  

 Odtłuszczacz

 k005 

18,45 PLN
24,60 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 20,37 PLN

Aktywnie zwalcza trudne do usunięcia, tłuste 
i lepkie zabrudzenia oraz przypalony tłuszcz.

pomaga utrzymać 
czystość i higienę 
w każdej kuchni.

Kwiatowo-cytrusowy zapach  

ceramic hob Cleaner | 750 ml

Degreaser Extra Power | 750 ml
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 czyści, pielęgnuje  
 i nadaje połysk

 Nie rysuje  
 i nie pozostawia smug

 działa nawet wtedy,  
 kiedy ty odpoczywasz!

 Tłuszcz nie ma szans! 
 Nie rysuje czyszczonych powierzchni. 
 Nie pozostawia smug.

Opinie użytkowników:

 
Nie wiem, jak mogłam bez niego 

funkcjonować. Idealny do kuchenek 

i okapów. Wystarczy jedno 

przetarcie szmatką, a urządzenia 

wyglądają jak nowe. Łatwy sposób 

aplikacji, możliwość zabezpieczenia 

przed dziećmi. 

– pewna_zuzanna, internautka



 Gąbka czyszcząca 

 U010 

9,90 PLN

 Wystarczy  
 odrobina wody!

 Likwiduje brud i zacieki 
 Zmazuje ślady po długopisie, flamastrach  
 i kredkach oraz inne plamy.

Nowe technologie  
w Twoim domu 

d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm
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 prOdUkty UNiWersALNe

Opinie użytkowników:

 
Pomazane ściany już nie stanowią 

problemu i niepotrzebny jest 

generalny remont ;) 

– Anita, Facebook

Czyszczenie tą gąbką to czysta 

przyjemność.

– Ewa, Facebook

Ułatwiają zwalczanie zabrudzeń, z którymi nie radzą sobie  
inne środki, pozwalają sprzętom odzyskać dawny blask,  
a efekty ich działania pozostają długo widoczne.

Jak używać gąbki? 
Gąbkę zmoczyć wodą i delikatnie 
wycisnąć. pocierać miejsce zabrudzenia 
aż do momentu usunięcia plamy. 
stosować do powierzchni odpornych na 
działanie wody i ścieranie.

Unikalna struktura wnika 
głęboko w czyszczone 
powierzchnie i efektywnie 
usuwa zabrudzenia bez 
użycia detergentów.



 płyn do prania  
 dywanów i tapicerki  

 płyn myjący  
 do paneli laminowanych  

 U004 

28,00 PLN

rezultat: włókna nie 
elektryzują się i wolniej 
pochłaniają nowe 
zabrudzenia.

Mocno skoncentrowany – 
skutecznie zwalcza kurz,  
brud i tłuste plamy.

 pozostawia przyjemny  
 aromat marsylskiego  
 mydła

 Skutecznie usuwa brud, kurz  
 oraz plamy

 Innowacyjna formuła  
 zapewnia idealną czystość  
 i połysk bez smug

 Łagodny  
 dla dłoni

carpet & Upholstery Cleaner | 1000 mlLaminate Floor Liquid | 1000 ml
polecany do laminowanych 
paneli podłogowych i ściennych  
oraz oklein meblowych.

Cytrusowy zapach  

 Bezpieczny dla kolorów.  
 Z aktywną pianą.
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Nic nie kojarzy się bardziej  

z perfekcyjną czystością i pielęgnacją 

niż mydło marsylskie od setek lat 

wytwarzane na południu Francji. 

Głównym jego składnikiem jest oliwa 

z oliwek. Teraz kremowo-oliwkową 

świeżość mydła marsylskiego możesz 

poczuć, dbając na co dzień  

o czystość i kondycję paneli.

 U005 

12,60 PLN
Mydło marsylskie



metal Cleaning Paste | 150 ml

 pasta czyszcząca  
 do metalu

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

 preparat do czyszczenia szyb  
 kominkowych i piekarników

 U006 

10,75 PLN
14,33 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 12,67 PLN

 U007 

24,60 PLN
164,00 PLN/1 l

Zawiera składniki 
ograniczające ponowne 
osadzanie się brudu.

Błyskawicznie usuwa 
zabrudzenia i przywraca blask.

czyści i konserwuje.
innowacja: inhibitory 
korozji opóźniają proces 
niszczenia metali!

 skutecznie usuwa przypalenia,  
 tłuszcz i odymienia

 Nie pozostawia smug

 Skoncentrowana i wydajna!
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Glass Cleaner | 750 ml

 płyn do mycia szyb   

 U001 

12,90 PLN
17,20 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 14,82 PLN

 Bardzo wydajny  i wygodny  
 w stosowaniu

multi Purpose Cleaner | 1000 ml

 płyn uniwersalny

 U003 

15,60 PLN

 Sprząta wszystko!

TOPTOP
1010

 Niezastąpiony 
 w każdym domu:  
 znakomicie czyści i delikatnie pielęgnuje.
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Owocowy zapach  

środki nabłyszczające zapewniają  
połysk bez smug

silikon zmniejsza osadzanie się  
pary wodnej

nanocząsteczki krzemionki  
długotrwale chronią   
przed nowymi  
zabrudzeniami 

 Ulubieniec klientów!

Ustawić końcówkę 
spryskiwacza  
w pozycji ON, nanieść 
niewielką ilość płynu 
na zabrudzoną 
powierzchnię poprzez 
3-4-krotne naciśnięcie 
spryskiwacza, 
następnie wytrzeć 
powierzchnię  
do idealnego połysku. 

 czy wiesz, jak  
 szybko i bez wysiłku  
 mieć lśniące okna?

 Specjalna formuła 
 odtłuszczająca!

Kwiatowy zapach  



Anti-mist Foam | 300 ml

 pianka zapobiegająca  
 osadzaniu się pary wodnejcRT & LcD Screen Cleaner | 250 ml

 preparat do mycia ekranów

 U008 

10,90 PLN
43,60 PLN/1 l  
Cena z atomizerem: 12,82 PLN

 U009 

14,10 PLN
47,00 PLN/1 l

 Dokładnie usuwa kurz, ślady rąk,  
 tłuste plamy i inne zabrudzenia

 Polecana do wszystkich 
 powierzchni  narażonych  
 na zaparowywanie

 Zwiększa  
 bezpieczeństwo jazdy.

 Zabezpiecza przed  
 ponownym osiadaniem  
 pary wodnej i kurzu.

 Niezbędny w każdym  
 domu i biurze!

 Bez polerowania!
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 Wygodna   
 w użyciu pianka
 dokładnie usuwa zabrudzenia,  
 nie pozostawiając smug. 

 Wytwarza wokół   
 czyszczonych przedmiotów 

 powłokę antystatyczną
 ograniczającą ponowne 
 osiadanie kurzu

działa nawet wtedy,  
kiedy ty odpoczywasz!



d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Wyobraź sobie wannę  
pełną piany...

prOdUkty dO ŁAZieNek 
Power Cleaner | 1000 ml

 płyn do mycia powierzchni 
 silnie zabrudzonych

 U002 

21,50 PLN

 Perfekcyjnie usuwa zabrudzenia  
 organiczne  i syntetyczne!

 sprawdzi się  
 w domu,  
 garażu   
 i warsztacie

40 

Opinie użytkowników:Płyn do silnie zabrudzonych 
powierzchni jest rewelacyjny. 
Szeroki zakres zastosowania: krzesła ogrodowe, ramy 

okien, zlewy, a nawet ubrania 
robocze – ze wszystkim sobie 

radzi.– Michał, internauta

…czarujący aromat ulubionych kosmetyków,  
relaksującą muzykę i światło świec. Tak właśnie możesz 

spędzać czas w swojej lśniącej czystością łazience,  
o którą troszczą się nasze produkty z kolekcji Bath. Osoby zamawiające ten produkt wybrały także 

odplamiacz



 BA02 

13,50 PLN
18,00 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

Cytrusowo-owocowy zapach  
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Nanocząsteczki 

krzemu
to składniki chemiczne 

o bardzo małych rozmiarach. 

Skutecznością działania 

przewyższają cząsteczki 

o standardowej wielkości, 

ponieważ mogą wniknąć  

w strukturę mytej powierzchni, 

ograniczając ponowne 

powstawanie zabrudzeń. Nabłyszcza i pozostawia  
 świeży, cytrusowo- 
 -owocowy zapach.

TOPTOP
1010

TOPTOP
1010

 Bez  
 alergenów!
 Ma właściwości  
 antystatyczne.

Shower Cleaner | 750 ml

 płyn do mycia  kabin 
 prysznicowych

 Usuwa wszelkie osady  
 łazienkowe i zapobiega   
 powstawaniu nowych

 Odtłuszcza,  nabłyszcza 
 i pielęgnuje

bathroom Cleaner | 750 ml

 płyn do mycia łazienki 

 BA01 

13,50 PLN
18,00 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

 Aktywne składniki 
 zapobiegają  powstawaniu zacieków.

 dokładnie usuwa  
 osady i zanieczyszczenia, 
 a także kamień.

 Łatwo się  
 rozprowadza.

Kwiatowo-owocowy zapach  



d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

 prOdUkty dO ŁAZieNek  
 i kUchNi

Wszystko pod kontrolą 

 preparat do czyszczenia fug 
Grout Cleaner | 750 ml

 Bk04 

11,25 PLN
15,00 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 13,17 PLN

 Fugi jak nowe!

Cytrusowy zapach  
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Opinie użytkowników:

Nigdy nie sądziłam,  

że czyszczenie fug może być 

tak przyjemne i szybkie.

– MTTEAM, blogerka

działa nawet wtedy,  
kiedy ty odpoczywasz!

Produkty do zadań specjalnych doskonale radzą sobie 
zarówno w kuchni, jak i w łazience: gwarantują czystość 
i świeży zapach. Stosując je regularnie,  
będziesz mieć więcej czasu dla rodziny i przyjaciół.

Osoby zamawiające ten produkt wybrały także 
wielofunkcyjną ściereczkę w listkach

 doskonale radzi sobie  
 z wszystkimi rodzajami  
 zabrudzeń.

 polecany do białych  
 i kolorowych spoin  
 – nie wypłukuje ich  
 ani nie odbarwia.

 przy regularnym stosowaniu  
 rewolucyjna powłoka ochronna  
 z nanocząsteczek  

 aktywnie   
 zabezpiecza
 przed zabrudzeniami i wilgocią



 Bk02 

12,35 PLN
24,70 PLN/1 kg

 Żel do usuwania  
 kamienia i rdzy

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

 Bk03 

13,50 PLN
18,00 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 15,42 PLN

Kwiatowo-cytrusowy zapach  
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 Granulki do udrażniania rur
Drain cleaner Grease Killer | 500 g

 Zatkany odpływ?  
 Zapomnij  o hydrauliku!

 Przebijają się   
 nawet przez  stojącą wodę!
 Aktywne granulki  rozpuszczają tłuszcz,  
 włosy i odpady kuchenne.   
 Usuwają nieprzyjemne zapachy.

 Błyskawicznie usuwają  
 zatory w odpływach,  
 syfonach i rurach.

stosować co najmniej  
raz w miesiącu

 Nieoceniona pomoc  
 w kuchni i łazience. 

 Żelowa konsystencja  
 dokładnie powleka  
 czyszczone powierzchnie  
 i wydłuża czas działania  
 aktywnych składników.

 Unikalna receptura usuwa  
 osady z kamienia i mydła, rdzawe 
 plamy i inne zabrudzenia
 Nie powoduje zarysowań.



d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Dbając o Ciebie i Twój dom, nie zapominamy o higienie 
i pielęgnacji miejsca będącego prawdziwym wyzwaniem dla 

środków czystości – toalecie. Jak zawsze oferujemy Ci to,  
czego najbardziej potrzebujesz: skuteczność, dokładność, 

bezpieczeństwo i łatwość użycia.

Czysto i bezpiecznie

prOdUkty dO tOALet 
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dolomit 
to naturalny minerał zawierający głównie 

węglan wapnia i węglan magnezu.  

W naszym mleczku do czyszczenia 

urządzeń kuchennych i sanitarnych 

wyjątkowa czystość chemiczna i wysokie  

rozdrobnienie dolomitu zostały 
wykorzystane do skutecznego,  
a zarazem delikatnego usuwania 
zabrudzeń. Dolomit nadaje też mleczku 

płynną, satynową konsystencję.

 Mleczko do czyszczenia  
 urządzeń kuchennych  
 i sanitarnych

multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

 Idealna czystość   
 i połysk  
 bez szorowania

 Niezastąpione 
 w łazience  
 i kuchni

 Bk01 

13,90 PLN
18,53 PLN/1 l Cytrusowy zapach  

 Aksamitna konsystencja  
 nie powoduje zarysowań, 
 odbarwień ani zmatowień.



d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Baw się  
aromatami i nastrojami 

prOdUkty OdśWieŻAJące 

50 

Łącz produkty o tej samej nucie zapachowej.  
W domu, biurze, samochodzie – ulubione zapachy,  

a wraz z nimi niepowtarzalna atmosfera,  
mogą towarzyszyć Ci wszędzie, gdzie tylko zechcesz. 

TOPTOP
1010

Owocowy zapach  

 Żel do mycia  
 urządzeń sanitarnych 

 Gęsty, wydajny  i skuteczny

  Dłużej utrzymuje się  
 na czyszczonych   
 powierzchniach  

 i skuteczniej usuwa  
 wszelkie osady i zabrudzenia.

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

 t001 

11,95 PLN
15,93 PLN/1 l

 przełom w walce  
 z kamieniem i rdzą  
 – bez zarysowań.



 sojowe świece zapachowe NOWOŚĆ

Scented Soy Candle | 200 g

 cztery urzekające aromaty  
 do wyboru

 Zatopione  
 w eleganckim,  
 kwadratowym szkle,
 z bawełnianymi knotami
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Green Tea    

 A019
 Ożywczy aromat szlachetnych liści   
 zielonej  herbaty i świeżych cytrusów   
 tchnie do wnętrza  twojego domu   
 łagodny powiew szczęścia.

cherry Wood    

 A020
 Zmysłowy głęboki aromat drewna  
 z domieszką słodyczy wiśni obudzi  
 w tobie instynkt odkrywcy.

Sweet Vanilla    

 A021
 słodki, zmysłowy aromat wanilii koi  
  zmysły i pomaga regenerować siły. 

blue Wave    

 A022
 dynamiczne, cytrusowo -korzenne  
 nuty odświeżają wnętrze  i wprowadzają  
 do niego element zmysłowej   
 tajemniczości. 

Każdy zapach za: 

29,90 PLN
149,50 PLN/1 kg

czas palenia: 
około 30 godzin

 ręcznie wyrabiane.

 100% naturalnego  
   wosku sojowego.  

 doskonale harmonizują  
 z perfumami do wnętrz  
 (str. 54-55).



 perfumy do wnętrz
home Perfume | 40 ml
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 cztery  niepowtarzalne  
 zapachy 
 w eleganckim flakoniku  z ratanowymi trzcinkami

Każdy zapach za: 

31,00 PLN
775,00 PLN/1 l

Green Tea  

 A006
 delikatna nuta zielonej herbaty i cytrusów 
 wypełnia pomieszczenia  pozytywną energią.

Sweet Vanilla  

 A008
 Zmysłowy aromat wanilii  
 koi zmysły.

cherry Wood  

 A014
 drzewny aromat osłodzony wiśnią   
 buduje  atmosferę tajemniczego  ogrodu.

blue Wave  

 A007
 cytrusowo-korzenne nuty  
 działają odświeżająco. 

 struktura trzcinki  
 ratanowej przypomina  
 wiązkę słomek,  
 przez które aromat  
 wydostaje się  
 z flakonika na zewnątrz. 

 połącz z sojowymi  
 świecami zapachowymi  
 (str. 52-53).



 perfumowane mgiełki  
 do pościeli

 Zawieszki zapachowe do szafy
Sunny breeze | morning mist Wardrobe Fragrance 

Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Cytrusowe zapachy  

Zbierz kolekcję 
produktów o tej samej 
nucie zapachowej!
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 Nasączone  
 oryginalną  
 kompozycją  
 zapachową

 Bez alergenów!

 Niezapomniany 
 nastrój Opinie użytkowników:

 
Zawieszki zapachowe do 

szafy są niesamowicie 

intensywne i długo 

trzymają zapach.

 
– Aga, blogerka

Każdy zapach za: 

12,90 PLN
430,00 PLN/1 l

Każdy zapach za: 

10,10 PLN

Sweet Dream  

 A012
 czarujące połączenie piżma  
 i wanilii wprawia w dobry nastrój.

Wonderful Night   

 A013
 cytrusowy aromat z nutą  
 rumianku łagodzi napięcie  
 i skłania do wypoczynku.

Osoby zamawiające ten produkt wybrały także 
luksusowy płyn do płukania tkanin Sunny Breeze

 stopniowo uwalniają  
 aromat. 

 przyjemny aromat.

 Wygodny rozpylacz.

 Musisz to mieć:  
 niezastąpione w domu  
 i biurze.

Zapachy unisex

morning mist | FM 33 

 A005
 Orzeźwiająca moc jaśminu,  
 białej róży, bambusa, jabłka i cytryny.  

Sunny breeze | FM 23 

 A004
 słodkie nuty mandarynki,  
 jaśminu i wanilii w twojej szafie.



 Zawieszki zapachowe  
 do samochodu, biura i domu 

Air Freshener

Każdy zapach za: 

9,90 PLN

 Zapachy do odkurzacza

 Nasączony perfumami wkład
 podczas  odkurzania roztacza miły aromat

Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny breeze  
Vacuum Freshener | 2 szt. (47 x 77 mm)

Summer Whiff | FM 98 

 A011 
 Orzeźwiająca moc  
 cytrusów pogłębiona  
 słodkimi kwiatami  
 i otulona pełnymi ciepła  
 nutami drzewnymi. 

Splendid Violet | FM 81 

 A009 
 połączenie nut magnolii,  
 konwalii, róży i fiołka,  
 przełamane łagodnością  
 aromatu jabłka i zielonego  
 ogórka.

Sunny breeze | FM 23 

 A010 
 słodkie nuty mandarynki  
 połączone z jaśminem  
 i wanilią. 

 Wysokiej jakości   
 zawieszki
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Każdy zapach za: 

7,10 PLN

Zapachy damskie  

FM 25  h12 
 harmonijne połączenie frezji, irysa, 
 passiflory, owoców egzotycznych  
 i cedru białego.

FM 147  h48  
 Jedyna kompozycja, w której tak  
 idealnie współgrają nuty  
 mandarynki, liczi, śliwki i konwalii.

FM 173   h109 
 Lekko oniryczna mieszanka  
 gorzkich migdałów, wanilii, piżma,  
 mchu oraz drzewa Jacaranda.

Zapachy męskie   

FM 52  h13 
 hipnotyzujący zapach cytrusów,  
 jabłka, cynamonu i korzennego 
  goździka.

FM 134  h108  
 Zniewalający aromat mandarynki,  
 gorzkiej pomarańczy  
 i traw morskich.

 Neutralizują nieprzyjemny  
 zapach kurzu.

 Nasączone kompozycjami  
 zapachowymi  
 najpopularniejszych  
 perfum FM GrOUp.



 Ożywia kolory  
 i przywraca blask

 F002 

32,80 PLN
109,33 PLN/1 l

 Wosk do pielęgnacji  
 powierzchni skórzanych 

Leather Wax Conditioner | 300 ml
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Opinie użytkowników:

Zaraz po użyciu w domu 

roztacza się słodki zapach 

miodu.

– Magda, Sekretyurody.net

d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Długotrwałe piękno  
i elegancja

 prOdUkty dO MeBLi

Przedmioty wykonane z drewna i skóry są bardzo trwałe,  
ale wymagają specjalnej pielęgnacji. Nasze produkty do mebli 
łączą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń z intensywnym 
odżywieniem i ochroną. 

Wosk pszczeli

powstaje z plastrów miodowych 

tworzonych przez pszczoły.  

Ze względu na swoje właściwości 

jest bardzo często wykorzystywany 

w kosmetyce i przemyśle. Pielęgnuje 

powierzchnie skórzane, sprawiając, że 

stają się przyjemne w dotyku i miękkie. 

Czerpiemy z natury to, co najlepsze!

 Zapobiega pękaniu  
 skóry.

 Zawiera naturalny 
 wosk pszczeli.

 Pielęgnuje i chroni



d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Mali pomocnicy

AkcesOriA  preparat do pielęgnacji mebli 

 Wygodna forma aerozolu

Furniture cleaner Anti-Dust | 300 ml

 F001 

15,70 PLN
52,33 PLN/1 l
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 Zero kurzu
 Zero smug
 Zero zarysowań

Tajemnica skutecznego usuwania zabrudzeń  
tkwi w recepturze preparatu oraz jego właściwym  

stosowaniu. Przed użyciem środków myjących zawsze 
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie, 

a w ich odpowiednim i ekonomicznym wykorzystaniu  
pomogą Ci nasze akcesoria. Warto z nich korzystać.

 Zawiera pielęgnujący  
 wosk i składniki  
 antyelektrostatyczne.

Wanilia i karmel



 ściereczka z mikrowłókien
Delicat Cloth | 40 x 40 cm

 Superwydajna!
 Aż 34 listki!

 Wielofunkcyjna ściereczka  
 w listkach  

multi Function Roll Wipes | 34 szt. (23 x 39 cm)

 Unikalna struktura   
 dokładnie  osusza   
 i poleruje

 Ac02 

27,90 PLN
 Ac03 

27,90 PLN
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Łatwa do utrzymania w czystości < 60°C

 Unikalna struktura  
 z systemem otworków  
 doskonale pochłania  
 wodę, farby i substancje  
 oleiste.

 do wielokrotnego  
 użytku.

 Nie zostawia smug  
 ani zacieków. 

 Mikrowłókna mogą  
 wchłonąć nawet  
 7-krotnie więcej wody  
 niż same ważą. 

 Odporna  
 na uszkodzenia  
 mechaniczne.

 Idealna  
 do polerowania 
 szyb i luster

 Świetnie  
 sprawdzi się  
 w kuchni



 pompka, Atomizer, rozpylacz

 Wygodna  
 i higieniczna

 Funkcjonalny  
 i efektywny

 Precyzyjna  
 aplikacja

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger cup
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Legenda symboli użytych  
w katalogu:

zapach 

zapach męski 

zapach damski

formuła przyjazna dla 
środowiska

produkt do pralek  
i prania ręcznego, 
działa w temp. poniżej 
600C

prasowanie bez pary

produkt ułatwiający 
prasowanie 

produkt działa w każdej 
temp.

produkt działa w temp. 
poniżej 400C

produkt do zmywarek 
automatycznych 

częstotliwość 
stosowania

czas działania produktu 

produkt  
o skoncentrowanej 
kwasowej formule 

wiek stosowania dla 
zwierząt

< 60°C

 praktyczne dozowanie  
 odpowiedniej ilości  
 płynu.

 dozuje i równomiernie  
 rozprowadza.

Każdy produkt za: 

1,92 PLN

 dwufunkcyjny.  
 całkowicie bezpieczny.

Rozpylacz 

 Ac04 
Polecane produkty: 
Płyn myjący do powierzchni i blatów kuchennych, Płyn 
do mycia lodówek i mikrofalówek, Płyn do mycia płyt 
ceramicznych, Odtłuszczacz, Preparat do czyszczenia 
szyb kominkowych i piekarników, Płyn do mycia 
szyb, Płyn do mycia łazienki, Płyn do mycia kabin 
prysznicowych, Preparat do czyszczenia fug, Żel  
do usuwania kamienia i rdzy, Odplamiacz, Preparat  
do czyszczenia felg aluminiowych

Pompka  

 Ac05 
Polecane produkty: 
Płyny do mycia naczyń, 
Balsam do mycia naczyń

Atomizer  

 Ac06 
Polecane produkty: 
Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej, 
Preparat do mycia ekranów
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d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  d o m u

Pomyśl o sobie

 prOdUkty dO ciAŁA

Dom to nie tylko przytulne, czyste wnętrza,  
znajome zapachy, wygodne meble. To również to,  
co robisz wyłącznie dla siebie: chwila przyjemności  
podczas codziennych czynności, odrobina relaksu  
pomiędzy pracami domowymi.

Royal Fruity Soap  
Mango & Peach 500 ml |  |

 Mydła w płynie

Każdy zapach za: 

13,75 PLN
27,50 PLN/1 l

 Optymalne nawilżenie 
 i higieniczna czystość,  
 z praktyczną pompką  
 dozującą.

 subtelny zapach.  
 piękny kolor.

Fresh Woody Soap  
Citrus & Conifers

 Idealna  konsystencja

Fresh Woody Soap   
Citrus & Conifers 

 B002
 Wyszukane połączenie nut drzew  iglastych   
 (jodły, świerku i cyprysu)  z orzeźwiającym   
 akordem cytrusów,  trawy cytrynowej i lekkim   
 akcentem drzewa różanego.

Royal Fruity Soap   
Mango & Peach  

 B001
 słodki aromat apetycznych   
 owoców mango i brzoskwini.

neutralne dla skóry pH pH
5,5
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Każdy zapach za: 

24,90 PLN
249,00 PLN/1 l

 perfumowane mgiełki  
 dla zwierząt  

Fluffy Joy | cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

 Delikatnie  
 odświeżają,  
 neutralizują  
 nieprzyjemne  
 zapachy 

 Aromatyzują sierść

Fluffy Joy 

 Z006  
 Owocowo-zielny zapach  pobudzający  
 do zabawy.

cuddly Friend  

 Z007 
 kwiatowo-owocowe  orzeźwienie.

 całkowicie bezpieczne:  
 nie zawierają alergenów  
 ani alkoholu.

d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  z w i e r z a k a

Są ozdobą i radością, ale czasem potrafią nabałaganić. 
Skutki ich psot uprzątniesz z pomocą środków czystości  
z naszej kolekcji, a dzięki produktom do pielęgnacji uporasz 
się również ze śladami, które pozostały na zwierzakach.

Beztroskie psoty

 prOdUkty dLA ZWierZąt

 do stosowania  
 od 3. miesiąca życia!
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 suchy szampon  
 dla kotów 

 Nie wymaga  
 użycia wody!

Dry Shampoo for Cats | 100 g

 Łatwy  
 w aplikacji

 Z001 

16,90 PLN
169,00 PLN/1 kg

 dokładnie oczyszcza
 Nawilża skórę

 Neutralne dla     
 zwierząt ph.

 Odpowiedni dla  
 wszystkich ras psów.

 Z003 

19,50 PLN
97,50 PLN/1 l

 Uniwersalny szampon  
 dla psów 

All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

 Zawiera naturalny  
 puder, który oczyszcza  
 sierść i neutralizuje  
 nieprzyjemne zapachy.

 Aktywne dodatki  
 łagodzą drobne  
 problemy skórne.

 Zawiera aloes  
 i glicerynę

 do stosowania  
 od 6. miesiąca życia!

 do stosowania  
 od 6. miesiąca życia!
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d l a  C i e b i e  d l a  T w o j e g o  a u t a

Nasze kosmetyki samochodowe pomagają dbać o czystość  
pojazdów, a także pozwalają im dłużej zachować imponujący wygląd.  

Właściwa pielęgnacja zwiększa przyjemność korzystania  
z samochodu i umila czas spędzony w podróży.

Pachnąca podróż

kOsMetyki sAMOchOdOWe  Łagodny szampon  
 dla yorków 

 Delikatnie pielęgnuje, 
 wygładza  
 i nawilża włosy

 profesjonalna    
 pielęgnacja w domu,  
 jak w najlepszym   
 salonie

Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

 Z002 

19,90 PLN
99,50 PLN/1 l

 do stosowania  
 od 6. miesiąca życia!

 Neutralne dla     
 zwierząt ph.
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 Opóźnia proces  
 starzenia się plastiku.

 preparat do pielęgnacji   
 kokpitów 

  czyści, pielęgnuje, nabłyszcza

cockpit Care Spray | 300 ml

 Bezpieczny dla lakieru

 Usuwa brud  
 i przywraca  
 blask

 Antystatyczny

 doskonale radzi  
 sobie nawet z nalotem  
 z klocków hamulcowych.

 AU02 

23,60 PLN
31,47 PLN/1 l  
Cena z rozpylaczem: 25,52 PLN

 preparat do czyszczenia  
 felg aluminiowych  

Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

 AU01 

17,85 PLN
59,50 PLN/1 l
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 długotrwały aromat  
 na bazie wysokiej  
 jakości kompozycji  
 zapachowych.

  Zatrać się w luksusie

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume | 6 ml

 regulacja natężenia  
 zapachu.

Summer Whiff | FM 98    

 AU10
 Orzeźwiająca moc cytrusów  
 pogłębiona słodkimi kwiatami  
 i otulona pełnymi ciepła  
 nutami drzewnymi.

Jamaica Dream | FM 57    

 AU11
 rajska kompozycja   
 łącząca nuty jabłka, śliwki, 
 cynamonu, pieprzu oraz  
 jamajskiego rumu.

Każdy zapach za: 

14,90 PLN
2483,33 PLN/1 l

 perfumy do samochodu 

 ekologicznie i ekonomicznie

 praktyczne  
 uzupełnienie perfum  
 bez potrzeby  
 kupowania nowego  
 urządzenia.

Każdy zapach za: 

11,90 PLN
1983,33 PLN/1 l

Summer Whiff | FM 98    

 AU12
Jamaica Dream | FM 57    

 AU13

 Wymienne wkłady  
 z perfumami do samochodu 

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume Refill | 6 ml
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Wypróbuj także inne produkty FM GROUP: 

 perfumy i produkty perfumeryjne z katalogu produktów FM GROUP
 kosmetyki do makijażu z katalogu produktów FM GROUP MAKE UP
 kawy i herbaty z katalogu produktów AURILE
 usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z Przewodnika FM GROUP Mobile; www.fmgroupmobile.pl

Masz pytania? Zadzwoń!
Call Center, tel. (71) 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)

P A R T N E R  B I Z N E S O W Y 

FM GROUP Polska Artur Trawiński

NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny: 
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/FMGroupPolska

Odwiedź sklep internetowy: www.sklep.fmgroup.pl

www.fmgroup.pl
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Poland

DZIAŁ REKLAMACJI:

tel. (71) 327 00 23, (71) 327 00 24,  
(71) 327 00 25 
tel. kom. +48 727 92 00 12
e-mail: reklamacje@perfumy.fm

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ:

tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
faks (71) 327 00 53, (71) 327 00 54 
e-mail: zamowienia@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY:

ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. (71) 328 98 90
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pobierz katalog 
na smartfona:


