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Dla Twojego domu i ogrodu
Dom to miejsce wyjątkowe. Dzielimy go z tymi,
którzy są dla nas najważniejsi, gościmy w nim
osoby bliskie naszym sercom i tęsknimy za nim
w dalekich podróżach. To zdecydowanie coś
więcej niż cztery ściany chroniące nas przed
niepogodą, dlatego troska o dom niezmiennie
pozostaje jednym z naszych priorytetów.
Rok 2015 rozpoczyna drugą dekadę w dziejach
FM GROUP. Przed nami nowe pomysły i nowe
realizacje. Pierwsze z nich już teraz znajdą
Państwo w otwierającym ten sezon katalogu
FM GROUP FOR HOME nr 11.
Stworzyliśmy zupełnie nową linię produktów,
które pozwolą nam zadbać o meble w ogrodzie
i na balkonie. Są to innowacyjne płyny myjące
do powierzchni plastikowych i drewnianych.

Pomóż nam pomagać innym!

F U N D A C J A

www.golden-tulip.com

Wprowadziliśmy także serię nowoczesnych produktów do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni
– niezwykle praktyczne i wygodne w użyciu chusteczki myjące. Poszczególne ich typy, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, znalazły się w odpowiednich grupach produktowych: są to uniwersalne chusteczki
czyszczące, chusteczki do mycia szyb, chusteczki do pielęgnacji mebli i chusteczki do mycia toalet.
Dotychczasowy preparat do pielęgnacji kokpitów zastąpiliśmy nowym – jest to spray do kokpitów
matowych, który skutecznie opóźnia proces starzenia się plastiku. Z kolei znany już Państwu płyn do prania
kolorowych tkanin zmienił swoją formułę. Wzbogacony aktywnymi enzymami działa jeszcze skuteczniej,
nadając ubraniom przyjemną miękkość.
Zapraszam do zakupów!
Artur Trawiński
FM GROUP
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PRODUKTY DO PRANIA / LAUNDRY
Płyn do prania kolorowych tkanin (Vivid Colours Laundry Liquid)

NOWA
FORMUŁA
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Chusteczki do pielęgnacji mebli (Furniture Cleaning Wipes)

str. 58-61
NOWOŚĆ

str. 60

Preparat do pielęgnacji mebli (Furniture Cleaner)

str. 61

PRODUKTY DO TOALET / TOILET
Chusteczki do mycia toalet (Toilet Cleaning Wipes)

str. 62-64

NOWOŚĆ
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PRODUKTY UNIWERSALNE / UNIVERSAL
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str. 43-45

Płyn do mycia łazienki (Bathroom Cleaner)

NOWOŚĆ

SPIS TREŚCI

NOWOŚĆ

str. 75-79
str. 76

str. 76

Etykiety wszystkich produktów FM GROUP FOR HOME wraz ze sposobami użycia i szczegółami dotyczącymi dozowania produktów znajdą Państwo na stronie internetowej:
forhome.fmgroup.pl.
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Katalog produktów FM GROUP FOR HOME nr 11 obowiązuje od marca 2015 r.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od marca 2015 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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d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY DO OGRODU

Płyn myjący do powierzchni plastikowych
NOWOŚĆ

Plastic Surface Cleaner | 750 ml

Czarodziejski
ogród

Doskonale usuwa

wszelkie zabrudzenia:

Nie rysuje ani
nie odbarwia

tłuste osady, kurz oraz
sadzę

Wydajny i łatwy w użyciu
preparat do białych
i kolorowych powierzchni
z tworzyw sztucznych

Polecany do:

Kontakt z przyrodą pozwala oderwać się od codziennych
spraw i wyciszyć. Ogród to Twoja oaza spokoju, kiedy tego
potrzebujesz. To także ekscytujący tor przeszkód dla małych
odkrywców lub miejsce serdecznych spotkań z przyjaciółmi.
Zadbaj, by było w nim czysto i bezpiecznie.

mebli ogrodowych, okien PCV, parapetów, paneli
ściennych, żaluzji, bagażników samochodowych,
sztucznego ratanu oraz innych elementów
wykonanych z plastiku

GA01

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

Owocowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyn myjący do mebli drewnianych
Wooden Furniture Cleaner | 750 ml

Czyści i impregnuje
Zapewnia

długotrwałą
ochronę

d l a
NOWOŚĆ

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY DO PRANIA  
Czyste
i pachnące

Skutecznie
zabezpiecza
przed wilgocią i niekorzystnym
działaniem warunków
atmosferycznych

Przeznaczony do pielęgnacji
mebli i elementów wykonanych
z drewna lakierowanego,
bejcowanego i olejowanego,
a także z lakierowanego ratanu

Doskonały do mebli
ogrodowych, ram
okiennych, boazerii, altan

GA02

17,90 PLN
8

23,87 PLN/1 l
Cena z rozpylaczem: 19,82 PLN

Z pasją i entuzjazmem tworzymy produkty,
które troszczą się o Twoje ubrania. Nasi specjaliści
dbają nie tylko o to, aby były skuteczne, ale również,
aby ich stosowanie było przyjemnością.

Delikatna formuła
zapobiega rozciąganiu
się i kurczeniu odzieży

Skutecznie usuwa
zabrudzenia,

PR A K T YC

Z

YM D OZ

Black Laundry Liquid, White Laundry Liquid | 1000 ml
Zabezpiecza czarne
tkaniny przed blaknięciem  

Dzięki aktywnym
enzymom efektywnie

jednocześnie chroniąc tkaniny
przed utratą kolorów

usuwają zabrudzenia

Działa już w niskich
temperaturach dzięki
obecności aktywnych
enzymów

już w niskich
temperaturach

M

OCH
ONY

SYST

R

E

ZN

IKIEM

Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

Płyn do prania czarnych tkanin,
Płyn do prania białych tkanin

WN

NOWA
FORMUŁA

O

Płyn do prania kolorowych tkanin

K

Pranie i zmiękczanie
w jednym

OLORU

Ożywia biel i zapobiega
szarzeniu

Vivid Colours | FM 81

L015

Łagodny aromat jabłka
i zielonego ogórka na tle
kwiatowych akordów magnolii,
konwalii, róży i fiołka.

19,90 PLN
10

L003 | WHITE

18,90 PLN
< 60°C

L011 | BLACK

Do pralek i prania ręcznego
Kwiatowy zapach

19,90 PLN

BEZ PŁYNU

< 60°C

Z PŁYNEM

Do pralek i prania ręcznego
Kwiatowy zapach

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Luksusowe płyny do płukania tkanin

Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

YM D OZ

Z

IKIEM

Imponująca elegancja na co dzień!

WN

Pobudź swoje zmysły!

ZN

O

PR A K T YC

Aromatherapy płyny do płukania tkanin

Wyrafinowane kompozycje
zapachowe odpowiadające
najpiękniejszym perfumom
marki FM:

Splendid Violet | FM 81
Innowacyjny
system stopniowego
uwalniania się
zapachu
z aktywnych
mikrokapsułek

L009

Kompozycja
zawierająca
wysokiej jakości
naturalne olejki
zapachowe

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

Sunny Breeze | FM 23

L010

Niezrównana
trwałość zapachu

Słodkie nuty mandarynki,
jaśminu i wanilii w połączeniu
z białym piżmem.

Secret Garden | FM 10

Azure Sky

L008

L013

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

Doskonałe połączenie cytrusów, świeżych
owoców oraz nut zielonych i wodnych
w upojnej podstawie z piżma i ambry.

Sweet Delight

Skoncentrowana
formuła

L012

Ułatwiają prasowanie
i działają antystatycznie

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

Opinie użytkowników:
Cudowny zapach i megawydajność!
Wystarczy odrobina, by zmiękczyć całe pranie!
– Maria, internautka

Każdy zapach za:

22,00 PLN
12

Zapobiegają
elektryzowaniu się tkanin
i nadają im wyjątkową
miękkość

Bajeczna miękkość

Każdy zapach za:

19,85 PLN

Osoby zamawiające te produkty wybrały także
zawieszkę zapachową do szafy Sunny Breeze

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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PR A K T YC

IKIEM

Z

WN

Fabric Softener | 1000 ml

YM D OZ

O

Płyny do płukania tkanin

ZN

Idealne dla wszystkich

Preparat ułatwiający prasowanie
Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

Prasowanie może być

przyjemnością!

domowników:

Wygodna w użyciu perfumowana pianka
rozprostowuje zagniecenia i ułatwia prowadzenie
żelazka po materiale

nadają wyjątkową miękkość
zapobiegają elektryzowaniu się
ułatwiają prasowanie
dyskretnie otulają
zapachami natury

Prasowanie bez pary

Skoncentrowana
formuła
Pokocha je cała
Twoja rodzina!

Sun Lime

L006

Orzeźwiająca kompozycja z mocnym
akcentem limonki.

Moon Fantasy

L005

Chroni tkaniny przed działaniem
wysokiej temperatury

Ciepła woń jaśminu podkreślona
nutą piżma.

Każdy zapach za:

16,75 PLN

L007

13,75 PLN
45,83 PLN/1 l

14

Kwiatowo-zielony zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Tabletki do pralki zmiękczające wodę

Odplamiacz

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

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

Regularnie stosowane do każdego prania chronią 		
tkaniny i kolory oraz przedłużają żywotność pralki:

Aktywne enzymy usuwają
wszelkie plamy,
nawet te z trawy, krwi, jaj
i tłustych sosów!

neutralizują działanie brudu i kamienia
wypłukują zanieczyszczenia
z pralki i odpływów

Działa już w niskich
temperaturach

zapobiegają powstawaniu
nieprzyjemnego zapachu
w pralce

Nie zawiera chloru!

zmniejszają zużycie
środków piorących

Jest bezpieczny
dla kolorów i nawet
delikatnych tkanin

T Y W

N

K

A

Skuteczne w każdej
temperaturze prania

Rozpuszczalna folia
zabezpiecza dłonie
przed bezpośrednim
kontaktem z tabletką

Y

E

E

N

Z

Y M

Niezwykle skuteczny!

L014

19,90 PLN
49,75 PLN/1 kg

16

L001

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

Owocowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY DO KUCHNI
Serce domu

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej
INOX Cleaner | 250 ml

Koniec z nieustającym problemem
śladów rąk i tłustych plam na lodówce!
Preparat stworzony do pielęgnacji powierzchni i elementów
z matowej stali nierdzewnej typu INOX:
skutecznie usuwa tłuste ślady i zabrudzenia
nie powoduje zarysowań
nie pozostawia smug
wytwarza na czyszczonej powierzchni
powłokę chroniącą ją przed
nowymi zabrudzeniami

Polecany do:

Nasze środki czystości przeznaczone do stosowania w kuchni
są wyrazem pasji i zaangażowania, z jakimi pracujemy. Wiemy,
że są niezawodne, bo sami ich używamy. Chcemy, by Twoja kuchnia
była miejscem przyjaznym i higienicznie czystym.

stalowych elementów lodówek, kuchenek
mikrofalowych, listew bocznych płyt grzewczych
oraz piekarników, okapów, zewnętrznych części
garnków, okuć żeglarskich i stalowych elementów
dekoracyjnych

K006

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

Działa nawet wtedy,
kiedy Ty odpoczywasz!

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Odtłuszczacz

Płyn myjący do powierzchni
i blatów kuchennych

Degreaser Extra Power | 750 ml

Kitchen Cleaner | 750 ml

Stworzony do zadań
specjalnych:

Zawsze pod ręką!

aktywnie zwalcza przypalony tłuszcz i trudne
do usunięcia lepkie zabrudzenia

Nie powoduje zarysowań
i nie pozostawia smug

Specjalny rozpylacz zamienia
płyn w aktywną pianę
o przyjemnym zapachu,
która błyskawicznie usuwa
codzienne zabrudzenia

Dba o czystość i higienę
w Twojej kuchni

Czyści, nie pozostawiając
smug ani zacieków

Delikatnie nabłyszcza
i pielęgnuje

Opinie użytkowników:
Jest rewelacyjny! Doskonale usuwa nawet najtrudniejsze
zabrudzenia. Zewnętrzny filtr w moim okapie jest jak nowy,
a tłuszcz nie ma żadnych szans! – Jagoda, internautka
Próbowałam już wszystkiego, ale dopiero dzięki
odtłuszczaczowi FM GROUP pozbyłam się z szafek śladów po
nalepkach! – Magdalena, bloggerka

K001

17,50 PLN
20

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

K005

Do codziennego stosowania
Cytrusowy zapach

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

Kwiatowo-cytrusowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyny do mycia naczyń
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

pH
5,5

Neutralne dla skóry pH

Balsam do mycia naczyń
Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

pH
5,5

Przebadany
dermatologicznie,
neutralne dla skóry pH

Skutecznie zwalcza wszelkie
zabrudzenia, osady i tłuszcz

Niezrównane
w usuwaniu
tłuszczu i bardzo
wydajne

Z praktyczną pompką
dozującą ilość płynu
Pozyskiwany
z nasion dziko rosnącej
w Brazylii i Afryce palmy,
olej Babassu jest bogaty
w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
witaminę E. Nawilża, zmiękcza
i odżywia skórę. Wzmacnia naskórek,
działa przeciwstarzeniowo, chroni
przed szkodliwym
działaniem czynników
zewnętrznych.

Aloe
Washing-Up Liquid

K003
Wyciąg z aloesu nawilża
i regeneruje skórę dłoni.

Red Citrus
Washing-Up Liquid

K002

Zawiera odżywiający
skórę olej Babassu
i proteiny mleka

Zawiera pielęgnujące skórę dłoni
ekstrakty z egzotycznych owoców.

Wysoka zawartość
środków myjących bez
trudu upora się z każdym
rodzajem zabrudzeń

To prawdziwy
eliksir młodości
dla Twoich dłoni!

Opinie użytkowników:
Polecam aloesowy płyn
do naczyń – koniec z wysuszonymi
rękami po myciu naczyń!
– Dariusz, internauta

Każdy zapach za:

14,50 PLN
19,33 PLN/1 l
Cena z pompką: 16,42 PLN

22

Wyciąg z aloesu
jest znany ze swoich
leczniczych właściwości:
pomaga utrzymać właściwy
poziom nawilżenia skóry,
koi i zapobiega
podrażnieniom, a także
spowalnia procesy
starzenia.

K007

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

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Tabletki do zmywarki

Nabłyszczacz do zmywarki

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

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

Przeznaczone do perfekcyjnego
mycia naczyń w zmywarce

EN

TY
WNY

AK

Dzięki aktywnym enzymom
sprawdzają się we wszystkich
programach i temperaturach

Stosuj razem z tabletkami
do zmywarek, a osiągniesz
efekt WOW:
przeciwdziała osadzaniu się kamienia
zapobiega matowieniu

TL

zapewnia połysk bez smug

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

BIO POWER:
bez fosforanów, chloru,
konserwantów i barwników

Nie zawiera fosforanów,
barwników ani kompozycji
zapachowych

Gwarantują

idealną czystość
K008

35,90 PLN
71,80 PLN/1 kg

24

Formuła przyjazna
dla środowiska

Osoby zamawiające ten produkt wybrały także
tabletki do czyszczenia zmywarki

K012

11,90 PLN
47,60 PLN/1 l

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Tabletki do czyszczenia zmywarki

Uniwersalny odwapniacz

Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 szt.

Descaler All Purpose | 250 ml

Tylko 5,45 PLN za
jedno mycie zmywarki!

Usuwają ze zmywarki zabrudzenia,
kamień i tłuste osady oraz zapobiegają powstawaniu

nieprzyjemnych zapachów

EN

TY

nawet z trudno dostępnych miejsc

Bardzo skuteczny

Regularnie stosowany
przedłuża sprawność
urządzeń elektrycznych
i sprawia, że zużywają
mniej energii

WNY

AK

Zapewniają dłuższe
bezawaryjne działanie
urządzenia

Błyskawicznie usuwa kamień

TL
Nie zawierają
fosforanów ani chloru

Zalecane do stosowania
raz w miesiącu

K011

10,90 PLN
136,25 PLN/1 kg

26

K004

Formuła przyjazna
dla środowiska
Cytrusowy zapach

13,90 PLN

O skoncentrowanej
kwasowej formule

Poznaj bliżej produkty FM GROUP FOR HOME
i obejrzyj nasz film produktowy

55,60 PLN/1 l

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyn do mycia lodówek i mikrofalówek

Płyn do mycia płyt ceramicznych

Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Zwalcza nieprzyjemne zapachy
i doskonale odświeża

Za sprawą rozpylacza płyn zamienia się w aktywną pianę,
która walczy z zabrudzeniami za Ciebie:

wystarczy tylko przetrzeć!

Wygodny rozpylacz umożliwia
dotarcie do trudno dostępnych
miejsc oraz aplikację na
powierzchnie pionowe

Delikatnie pielęgnuje,
nie rysując powierzchni
i nie pozostawiając smug

Bardzo wydajny

Zapewnia higieniczną
czystość

Specjalna receptura
preparatu wspomaga
usuwanie szronu

Do codziennego stosowania

K010

15,90 PLN
28

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

K009

Do codziennego stosowania
Cytrusowy zapach

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

Działa nawet wtedy,
kiedy Ty odpoczywasz!
Cytrusowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY UNIWERSALNE
Niezawodne
wsparcie

Uniwersalne chusteczki czyszczące

NOWOŚĆ

Multi Purpose Cleaning Wipes | 84 szt.

Doskonale usuwają kurz i brud, pielęgnując
czyszczone powierzchnie

O kwiatowym zapachu płynu
uniwersalnego

Idealne do sprzątania w całym
domu: w kuchni, salonie
i łazience. Biodegradowalne

Delikatne dla skóry dłoni

Od dachu po piwnicę,
w środku i na zewnątrz
– zawsze i wszędzie
możesz liczyć na
profesjonalną pomoc
naszych produktów.
To prawdziwa Liga Mistrzów
w grupie środków czystości.

Polecane do
różnego rodzaju
powierzchni:
Do spłukiwania w toalecie

z metalu, szkła,
drewna, plastiku

Aż 84 sztuki

U011

19,90 PLN

Kwiatowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com

31

Chusteczki do mycia szyb

NOWOŚĆ

Glass Cleaning Wipes | 84 szt.

Płyn do mycia szyb
Glass Cleaner | 750 ml

Czystość i blask

Ekspert w dziedzinie

bez wysiłku

mycia okien

Idealne do stosowania w domu i samochodzie,
doskonałe również do okularów
Megaskuteczne połączenie specjalistycznej
włókniny i innowacyjnego płynu myjącego

Chroni przed nowymi
zabrudzeniami
Wykonane
z biodegradowalnego
materiału

Praktyczne
i wygodne w użyciu

Bez trudu usuwa wszelkie
zabrudzenia – zapewnia
kryształowy połysk bez smug

Aż 84 sztuki

Do spłukiwania w toalecie

O zapachu naszego płynu
do mycia szyb

Opinie użytkowników:
Co za wydajność! Wystarczy raz psiknąć,
a okna lśnią jak nowe! – Zofia, bloggerka

U012

19,90 PLN
32

U001

Owocowy zapach

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

Owocowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyn myjący do paneli laminowanych

Płyn do prania dywanów i tapicerki

Laminate Floor Liquid | 1000 ml

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Ożywia kolor i pielęgnuje laminowane panele

podłogowe i ścienne oraz okleiny meblowe

Bezpieczny dla kolorów
i bezwzględny dla brudu

Płyn wytwarza aktywną
pianę, która wnika między
włókna i skutecznie usuwa
wszelkie zabrudzenia

Nie pozostawia smug
ani zacieków

Dzięki właściwościom
antystatycznym płynu
włókna wolniej pochłaniają
kurz, zachowując
świeżość na dłużej

Skoncentrowana formuła
efektywnie zwalcza kurz,
brud i tłuste plamy

Przeznaczony
do prania
ręcznego:

Roztacza aromat
marsylskiego mydła
– pozwól, by Twój
dom wypełnił zapach
perfekcyjnej czystości!

dokładnie odkurz czyszczoną
powierzchnię
przygotuj roztwór według wskazówek
zawartych na etykiecie i rozprowadź
powstałą pianę
wytrzyj suchą
ściereczką lub
ponownie odkurz
i gotowe!

U004

28,00 PLN
34

U005

Mydło marsylskie

12,60 PLN

Cytrusowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Preparat do czyszczenia szyb
kominkowych i piekarników

Pasta czyszcząca do metalu
Metal Cleaning Paste | 150 ml

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

Podaruj akcesoriom z metalu
Teraz już nic nie odbierze Ci

drugie życie!

przyjemności z grillowania!

Pasta zawiera inhibitory korozji, które gwarantują
metalowym przedmiotom długotrwałą ochronę

Preparat odtłuszcza, a jego aktywne składniki ograniczają
ponowne osadzanie się brudu

Do stosowania w domu,
garażu i w ogrodzie

Aktywna piana bez trudu
usuwa przypalenia i odymienia,
a nawet spieczony tłuszcz

Formuła pasty nie
zawiera żrących
kwasów, dlatego jest
bezpieczna zarówno
dla czyszczonych
przedmiotów, jak i dla
skóry rąk

Doskonały do grilli
i sprzętów gospodarstwa
domowego, a także szyb
w piekarnikach i kominkach

Czyści, przywraca
blask i konserwuje

Nie pozostawia smug

Skoncentrowana i wydajna

U006

10,75 PLN
36

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

U007

24,60 PLN
164,00 PLN/1 l

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyn uniwersalny

Gąbka czyszcząca

Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

Cleaning Sponge Wet & Wipe | 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Odrobina wody zamienia gąbkę w magiczną różdżkę!

Uniwersalny,
czyli najlepszy

z najlepszych!
Usuwa brud bez
szorowania i jest
bezpieczny
dla czyszczonych
powierzchni

Pozostawia długotrwały,
przyjemny zapach
świeżych kwiatów granatu
Po zwilżeniu
jej unikalna
struktura wnika
w czyszczone
powierzchnie
i usuwa z nich
zabrudzenia

Odtłuszcza, pielęgnuje,
nadaje kryształowy połysk
i nie wymaga spłukiwania

Niezastąpiona w walce
z brudem, zaciekami oraz
śladami po flamastrach,
kredkach i długopisie

Idealny do mycia
dużych powierzchni

U003

15,60 PLN
38

U010

Osoby zamawiające ten produkt wybrały także
wielofunkcyjną ściereczkę w listkach

Kwiatowy zapach

9,90 PLN

Poznaj bliżej produkty FM GROUP FOR HOME
i obejrzyj nasz film produktowy

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Pianka zapobiegająca
osadzaniu się pary wodnej

Preparat do mycia ekranów
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Anti-Mist Foam | 300 ml

Nic nie zadba lepiej

o Twoje stanowisko pracy!

Produkt rekomendowany przez

Skutecznie usuwa
ślady rąk i kurz

Innowacyjny

środek myjący,
który zabezpiecza
przed osiadaniem
pary wodnej

Połysk bez smug

Pozostawia na czyszczonych
przedmiotach powłokę
antystatyczną ograniczającą
osiadanie kurzu
Zwiększa komfort
korzystania z urządzeń
i bezpieczeństwo jazdy

Nie pozostawia smug

Usuwa zabrudzenia

Polecany do:
monitorów komputerowych, ekranów telewizyjnych,
plazmowych, LED i LCD, wyświetlaczy, pilotów, telefonów
komórkowych, klawiatury komputerowej

U008

10,90 PLN
40

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

Działa nawet wtedy,
kiedy Ty odpoczywasz!

Nie wymaga
polerowania
U009

14,10 PLN
47,00 PLN/1 l

Cytrusowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Płyn do mycia powierzchni silnie
zabrudzonych

d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY DO ŁAZIENEK

Power Cleaner | 1000 ml

Profesjonalne wsparcie

w walce z trudnymi zabrudzeniami
Precyzyjnie odtłuszcza elementy
i podzespoły motoryzacyjne

Dla Ciebie
wszystko!

Działa w domu,
garażu i warsztacie

Skutecznie usuwa smar
i świetnie sprawdza się
jako środek piorący do
odzieży roboczej
Opinie użytkowników:
Na dachu pokrytym dachówką cementową po
latach pojawiły się różne odbarwienia i wykwity
mchu. Spryskałem go rozcieńczonym power
cleanerem i po kilkunastu minutach umyłem myjką
wysokociśnieniową. Efekt po prostu powalił mnie
na kolana! – Andrzej, internauta

U002

21,50 PLN
42

Zamień swoją łazienkę w krainę relaksu. Skompletuj zestaw
ulubionych kosmetyków, zapal świece, zapomnij
o codziennych troskach. Wszystkim innym zajmą się produkty
FM GROUP FOR HOME.

Płyn do mycia łazienki

Płyn do mycia kabin prysznicowych

Bathroom Cleaner | 750 ml

Shower Cleaner | 750 ml

Bez trudu usuwa

Unikalna formuła

osady wapienne z powierzchni ze szkła i z tworzyw
sztucznych oraz delikatnie nabłyszcza
Innowacyjne składniki
aktywne

Bez alergenów
Zawiera
nanocząsteczki
krzemu, które przy regularnym
stosowaniu wytwarzają
na czyszczonej powierzchni film
ochronny zapobiegający
ponownemu osadzaniu się
zanieczyszczeń.

Skutecznie usuwa osady
łazienkowe różnego
pochodzenia, nie niszcząc
powierzchni

Precyzyjnie dobrane
składniki aktywne
działają skutecznie
nawet w zimnej wodzie

Doskonale myje
i pielęgnuje ceramikę
łazienkową oraz
armaturę sanitarną

BA01

13,50 PLN
44

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

BA02

Kwiatowo-owocowy zapach

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

Cytrusowo-owocowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY DO ŁAZIENEK
I KUCHNI

Preparat do czyszczenia fug
Grout Cleaner | 750 ml

Perfekcyjnie usuwa
zabrudzenia  

Gotowi na wszystko

ze spoin przy
płytkach podłogowych
i ściennych

Antystatyczny

Regularnie stosowany
chroni przed nowymi
zanieczyszczeniami

Zabezpiecza fugi przed
wilgocią, nie wypłukuje ich
ani nie odbarwia

Opinie użytkowników:

Dotrą w każdy zakątek i pozbędą się wszystkich
nieproszonych gości. Nic ich nie zatrzyma. Oddaj swoją
kuchnię i łazienkę w ręce naszych środków
do zadań specjalnych.

Wziąłem się za czyszczenie fug w łazience, zarówno
na podłodze, jak i na ściance wanny, gdzie znajduje się
glazura. Muszę powiedzieć, że efekt jest imponujący.
Fugi są widocznie odświeżone, oczyszczone, więc
z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że preparat
działa w 100%. – Tomasz, internauta

BK04

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

Działa nawet wtedy,
kiedy Ty odpoczywasz!
Cytrusowy zapach
Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Żel do usuwania kamienia i rdzy

Granulki do udrożniania rur

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

Drain Cleaner Grease Killer | 500 g
Usuwają nieprzyjemne zapachy

Niepokonany w walce

Możesz na nich polegać

z kamieniem i rdzą

Rozpuszczają tłuszcz, włosy i odpady kuchenne

Dzięki żelowej konsystencji
doskonale przywiera do
czyszczonych powierzchni,
pozwalając działać
aktywnym składnikom

Działa skutecznie, nie
powodując zarysowań

Przedzierają się nawet
przez stojącą wodę
– nic ich nie zatrzyma

Używaj regularnie
w kuchni i łazience

BK03

13,50 PLN
48

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

BK02

Kwiatowo-cytrusowy zapach

12,35 PLN

Stosować co najmniej
raz w miesiącu

24,70 PLN/1 kg

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Mleczko do czyszczenia urządzeń
kuchennych i sanitarnych

d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

PRODUKTY ODŚWIEŻAJĄCE

Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

Zawsze
przy Tobie

Aksamitnie gładkie
i bezwzględnie skuteczne
Źródłem jego mocy jest
naturalny dolomit

Nie rysuje, nie matowi
i nie odbarwia

Przeznaczone do czyszczenia
urządzeń kuchennych
i sanitarnych oraz
powierzchni niklowanych

Piękne zapachy poprawiają samopoczucie,
budują atmosferę, budzą emocje. Pozwól,
by towarzyszyły Ci zawsze i wszędzie. Z naszymi
produktami odświeżającymi jest to możliwe.

BK01

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

Sojowe świece zapachowe

Perfumy do wnętrz

Scented Soy Candle | 200 g

Home Perfume | 40 ml

Wyczaruj nastrój zapachem

Green Tea
Delikatna nuta zielonej herbaty
i cytrusów wypełnia pomieszczenie
pozytywną energią.

Ręcznie rozlewane
100% naturalnego
wosku sojowego

Cherry Wood
Drzewny aromat osłodzony wiśnią
buduje atmosferę tajemniczego
ogrodu.

Bawełniane knoty

Sweet Vanilla

Urzekające kompozycje
w efektownej oprawie

Zmysłowy aromat wanilii koi zmysły.

Blue Wave
Cytrusowo-korzenne nuty
działają odświeżająco.

Naturalny system
stopniowego
uwalniania zapachu
– dyfuzory w postaci
ratanowych trzcinek

Urzekające,
eleganckie i naturalne

Green Tea

A019

Cherry Wood

A020

Sweet Vanilla

Każdy zapach za:

A021

29,90 PLN
149,50 PLN/1 kg

52

Blue Wave

A022

Czas palenia:
około 30 godzin

Green Tea

A006

Cherry Wood

A014

Sweet Vanilla

A008

Blue Wave

A007

Każdy zapach za:

31,00 PLN
775,00 PLN/1 l

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Perfumowane mgiełki do pościeli

Zawieszki zapachowe do szafy

Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance
Stopniowo
uwalniają zapach

Odświeżają i zachwycają nastrojowymi aromatami
Bez alergenów

Zaproś

oryginalne
kompozycje
perfumeryjne
do swojej
garderoby!

Niezastąpione
w domu i w biurze

Polecane do pościeli,
zasłon i ręczników

Sunny Breeze | FM 23

A004

Sweet Dream

A012

Słodkie nuty mandarynki,
jaśminu i wanilii w Twojej
szafie.

Czarujące połączenie piżma
i wanilii wprawia w dobry nastrój.

Morning Mist | FM 33

Wonderful Night

A005

A013

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

Cytrusowy aromat z nutą
rumianku łagodzi napięcie
i skłania do wypoczynku.

Każdy zapach za:

12,90 PLN
430,00 PLN/1 l
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Każdy zapach za:

Zapachy unisex

10,10 PLN

Cytrusowe zapachy

Produkty FM GROUP FOR HOME są oryginalnymi produktami FM GROUP World | www.fmworld.com
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Zawieszki zapachowe
do samochodu, biura i domu

Zapachy do odkurzacza
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze
Vacuum Freshener | 2 szt. (47 x 77 mm)

Neutralizują
przykry
zapach kurzu
i roztaczają

Air Freshener

Należy je umieszczać
w pobliżu filtra wylotowego

Bardzo trwałe – stopniowo
uwalniają zapach

Wysokiej jakości
zawieszki nasączone

kompozycjami
zapachowymi
FM GROUP

miły aromat
perfum FM
podczas
odkurzania

Do wszystkich
typów odkurzaczy
pracujących na sucho

Splendid Violet | FM 81

A009

Zapachy damskie

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

H12

FM 25

Harmonijne połączenie frezji,
irysa, passiflory, owoców
egzotycznych i cedru białego.

Sunny Breeze | FM 23

A010

Słodkie nuty mandarynki
połączone z jaśminem
i wanilią.

FM 147

Zapachy męskie

H48

Hipnotyzujący zapach cytrusów,
jabłka, cynamonu i korzennego
goździka.

Summer Whiff | FM 98

A011

FM 173

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

9,90 PLN
56

H109

FM 134

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

Każdy zapach za:

Osoby zamawiające te produkty wybrały także
luksusowy płyn do płukania
tkanin Splendid Violet

H13

FM 52

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

H108

Zniewalający aromat mandarynki,
gorzkiej pomarańczy i traw
morskich.

Każdy zapach za:

7,10 PLN
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dla Twojego domu

PRODUKTY DO MEBLI
W harmonii z naturą

Chusteczki do pielęgnacji mebli

NOWOŚĆ

Furniture Cleaning Wipes | 84 szt.

Szybki i wygodny sposób odświeżania powierzchni
drewnianych i laminowanych

Obecność substancji antystatycznych opóźnia
osadzanie się kurzu
Usuwają zabrudzenia,
a naturalne woski otaczają
meble powłoką ochronną

Aż 84 sztuki

Do spłukiwania w toalecie

Połączenie
innowacyjnej receptury
z biodegradowalną,
specjalistyczną włókniną

Estetyka, wytrzymałość, niepowtarzalny klimat – te zalety przedmiotów
z drewna i skóry zachowasz na długo, pielęgnując je we właściwy
sposób. Nasze produkty wykorzystują moc drzemiącą w naturalnych
woskach, czerpiąc z nich to, co najlepsze.

Przyjemna kompozycja
zapachowa

F003

19,90 PLN

Wanilia
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Wosk do pielęgnacji powierzchni
skórzanych

Preparat do pielęgnacji mebli
Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

Leather Wax Conditioner | 300 ml

Wygodny w użyciu i skuteczny

w działaniu

Pielęgnuje przedmioty wykonane
ze skóry naturalnej i sztucznej,

Pozostawia na meblach ochronną
warstwę o działaniu antystatycznym

przywracając im naturalny kolor i blask

Dodatek wosku pszczelego
głęboko odżywia
czyszczone powierzchnie

Nie rysuje i nie
pozostawia smug

Wzbogacony woskiem
pielęgnującym
powierzchnie drewniane
i drewnopodobne

Sposób użycia:
cienką warstwę wosku rozprowadzić
równomiernie na powierzchni za pomocą
miękkiej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia,
a następnie wypolerować. Nie stosować
do zamszu i nubuku.

F002

32,80 PLN
109,33 PLN/1 l
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Wypełnia wnętrza
uwodzicielskim aromatem
wanilii i karmelu

Poznaj bliżej produkty FM GROUP FOR HOME
i obejrzyj nasz film produktowy

F001

15,70 PLN
52,33 PLN/1 l

Wanilia i karmel
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PRODUKTY DO TOALET
Zaufaj
ekspertom

Chusteczki do mycia toalet

NOWOŚĆ

Toilet Cleaning Wipes | 84 szt.

Dzięki starannie dobranym
składnikom skutecznie
usuwają brud i osady

Bezpieczne dla skóry rąk
i wygodne w użyciu

Pozostawiają przyjemny,  
świeży aromat na długo

Biodegradowalne i niezastąpione
w codziennym odświeżaniu toalet
Do spłukiwania w toalecie
Aż 84 sztuki

Są dziedziny, w których nie ma miejsca na improwizację.
Tam, gdzie chodzi o czystość i bezpieczeństwo, nie warto
ryzykować. Zamiast eksperymentować, wybierz sprawdzone
rozwiązania – produkty, którym ufasz.

62

T002

19,90 PLN

Zawierają składnik
o działaniu antybakteryjnym
– 100% higieny
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Żel do mycia urządzeń sanitarnych
Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

Twój sojusznik w walce

d l a

C i e b i e

dla Twojego domu

AKCESORIA
Zawsze pod ręką

o higienę i czystość

Gęsta konsystencja dokładnie
pokrywa czyszczone powierzchnie, skutecznie
usuwając wszelkie zabrudzenia,
w tym uporczywy kamień

Łatwo się spłukuje

Czystość bez
konieczności
szorowania

Z nimi wszystko jest łatwiejsze – nasze wyjątkowe ściereczki
oraz końcówki aplikujące środki czyszczące powstały po to,
aby przyjść Ci z codzienną pomocą.

T001

11,95 PLN
15,93 PLN/1 l
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Owocowy zapach

Ściereczka z mikrowłókien,
Wielofunkcyjna ściereczka w listkach

Pompka, Atomizer, Rozpylacz
Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Delicat Cloth | 40 x 40 cm | Multi Function Roll Wipes | 34 szt. (23 x 39 cm)

Wygodna i higieniczna,
Delicat Cloth

AC02

Niewiarygodnie chłonna,

dokładnie osusza
i poleruje,
nie pozostawiając
smug ani zacieków

Łatwa do utrzymania
w czystości – produkt do
wielokrotnego stosowania

pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości płynu

Pompka

Do wielokrotnego stosowania:
kolejny produkt z tej samej
kategorii możesz kupić taniej

AC05
Polecane produkty:

płyny do mycia naczyń,
balsam do mycia naczyń

Funkcjonalny i efektywny,
dozuje i równomiernie rozprowadza

Polecana do mycia
i polerowania szyb i luster

Atomizer

Legenda symboli użytych
w katalogu:

AC06
Polecane produkty:

Aby odświeżyć ściereczkę
z mikrowłókien, wypierz ją ręcznie
lub w pralce w temperaturze do 60°C

preparat do czyszczenia stali nierdzewnej,
preparat do mycia ekranów

Stosuj w duecie z płynem do mycia szyb, płynem do mycia płyt
ceramicznych, preparatem do mycia ekranów, pianką zapobiegającą
osadzaniu się pary wodnej, sprayem do kokpitów matowych

Multi Function Roll Wipes

AC03

Błyskawicznie absorbuje

wodę, farby i substancje
oleiste

Nie rysuje i nie
pozostawia smug

Każdy produkt za:

27,90 PLN
66

W formie wygodnego
rulonu podzielonego
na 34 listki perforacją
ułatwiającą odrywanie

zapach
zapach damski

Dwufunkcyjny,

zapach męski

precyzyjnie trafia w cel,

formuła przyjazna dla
środowiska

zamieniając płyn w aktywną pianę

Rozpylacz

< 60°C

AC04
Polecane produkty:

płyn myjący do powierzchni plastikowych,
płyn myjący do mebli drewnianych,
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

Każdy produkt za:

1,92 PLN

produkt do pralek
i prania ręcznego,
działa w temperaturze
poniżej 60 0C
prasowanie bez pary
produkt działa w każdej
temperaturze
częstotliwość
stosowania
czas działania produktu
produkt
o skoncentrowanej
kwasowej formule
wiek stosowania dla
zwierząt
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PRODUKTY DO CIAŁA
Specjalnie
dla Ciebie

Mydła w płynie
Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

pH
5,5

Neutralne dla skóry pH

Fruity Soap
| Royal
| 500 ml
Mango & Peach

Zapewniają

idealne nawilżenie
i higieniczną
czystość

Apetyczne zapachy
i piękne kolory

Wydajne w użytkowaniu

Royal Fruity Soap
Mango & Peach

B001

Słodki aromat apetycznych owoców
mango i brzoskwiń.

Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

B002

Dbamy o cały Twój dom i o Ciebie. Każdego dnia
rozpieszczamy Twoją skórę delikatnymi mydłami
o subtelnych zapachach i pięknych kolorach
– aby była miękka i delikatna. Zapraszamy
do krainy relaksu.

Delikatna formuła

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

Każdy zapach za:

13,75 PLN
27,50 PLN/1 l
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PRODUKTY DLA ZWIERZĄT
Twój najwierniejszy
towarzysz

Perfumowane mgiełki dla zwierząt
Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

Neutralizują nieprzyjemne

zapachy

Delikatnie odświeżają
i aromatyzują sierść
Są całkowicie bezpieczne

Nie zawierają
alergenów i alkoholu

Fluffy Joy

Z006

Owocowo-zielny zapach pobudzający
do zabawy.

Cuddly Friend

Bezbłędnie wyczuwa, w jakim jesteś nastroju, koi emocje,
poprawia samopoczucie. Czujesz się zdecydowanie lepiej,
kiedy jest obok. Zadbaj więc o swojego zwierzaka z naszymi
produktami. Okaż mu troskę, a z pewnością Ci się za nią
odwdzięczy.

Z007
Kwiatowo-owocowe orzeźwienie.

Każdy zapach za:

24,90 PLN

Do stosowania
od 3. miesiąca życia!

249,00 PLN/1 l
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Suchy szampon dla kotów

Uniwersalny szampon dla psów

Dry Shampoo for Cats | 100 g

All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Działa bez użycia wody
i jest wyjątkowo łatwy w stosowaniu:

Dokładnie oczyszcza i jest
przyjazny dla zwierząt

wystarczy oprószyć sierść szamponem,
delikatnie go wetrzeć, a następnie wyczesać
Przeznaczony dla
psów wszystkich ras
Do stosowania
od 6. miesiąca życia!
Zawiera aloes i glicerynę

Oczyszcza, odświeża
i neutralizuje zapachy
Delikatny i bezpieczny
Neutralne dla zwierząt pH
Zawiera aktywne składniki
pielęgnujące i puder
pochodzenia naturalnego

Z001

16,90 PLN
169,00 PLN/1 kg
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Z003

19,50 PLN

Do stosowania
od 6. miesiąca życia!

97,50 PLN/1 l
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Łagodny szampon dla yorków
Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

Delikatna formuła – stworzony specjalnie

do pielęgnacji psów posiadających włosy
Myje, nawilża, wygładza
i jest łagodny w działaniu

d l a

C i e b i e

dla Twojego auta

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
Bezpiecznie
i z klasą

Neutralne dla zwierząt pH

Z002

19,90 PLN
99,50 PLN/1 l
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Do stosowania
od 6. miesiąca życia!

O psach ras
yorkshire terrier,
maltańczyk, charcik włoski,
rhodesian ridgeback mówimy
potocznie, że zamiast sierści mają
włosy. W rzeczywistości psy tych ras
po prostu mają pojedynczą warstwę
sierści bez podszerstka (podczas
gdy większość czworonogów
ma sierść podwójną: włos
okrywowy i podszerstek).
Rasy te nazywamy
nieliniejącymi.

Wiemy, jak efektywnie łączyć przyjemne z pożytecznym.
Nasze produkty do pielęgnacji samochodów to piękne zapachy,
skuteczność działania, długotrwały efekt.

Spray do kokpitów matowych
Cockpit Matt Care Spray | 300 ml

NOWOŚĆ

Preparat do czyszczenia felg
aluminiowych
Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

Doskonale

czyści
i pielęgnuje
powierzchnię
deski
rozdzielczej
oraz innych
plastikowych
elementów wewnątrz
samochodu

Zapewnia elegancki,
matowy wygląd oraz
nadaje przyjemny zapach

Usuwa codzienne
zabrudzenia
oraz trudne
zanieczyszczenia,
np. nalot z klocków
hamulcowych

Przywraca lśniący wygląd

Opóźnia proces
starzenia się plastiku

Hamuje ponowne
osiadanie kurzu

Bezpieczny dla lakieru

AU19

19,90 PLN
66,33 PLN/1 l
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AU02

23,60 PLN
31,47 PLN/1 l
Cena z rozpylaczem: 25,52 PLN
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Perfumy do samochodu z wymiennymi
wkładami

Summer Whiff | FM 98
Orzeźwiająca moc cytrusów
pogłębiona słodkimi kwiatami
i otulona pełnymi ciepła nutami
drzewnymi.

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume with Refill | 6 ml

Jamaica Dream | FM 57

Luksusowe kompozycje

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

Łatwy montaż

zapachowe

Regulacja natężenia
zapachu

Ekonomiczne rozwiązanie
– możliwość uzupełniania
perfum bez kupowania
nowego urządzenia

Summer Whiff

Jamaica Dream

AU10

AU11

Każdy zapach za:

14,90 PLN
2483,33 PLN/1 l
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Summer Whiff
Refill AU12

Jamaica Dream
Refill AU13

Każdy zapach za:

11,90 PLN
1983,33 PLN/1 l
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Koniecznie odwiedź naszą nową stronę internetową:

forhome.fmgroup.pl

Więcej informacji o naszej chemii gospodarczej znajdziesz w Księdze produktów FM GROUP FOR HOME,
do pobrania również ze strony www.fmgroup.pl.

Masz pytania? Zadzwoń!
Call Center, tel. 71 327 00 00, tel. kom. +48 727 92 00 13 (do 18)
Znajdź nas na Facebooku:
www.facebook.com/FMGroupPolska
Odwiedź sklep internetowy:
www.sklep.fmgroup.pl

FM GROUP Polska
Artur Trawiński
wpisany do CEIDG
NIP: 898-195-35-47
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

adres korespondencyjny
i do składania reklamacji:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
zamowienia@perfumy.fm
reklamacje@perfumy.fm

SALON SPRZEDAŻY:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. 71 328 98 90

www.fmgroup.pl
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