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Kertednek és otthonodnak
Az otthon egy kivételes hely. Azokkal osztjuk
meg, akik a legfontosabbak számunkra,
vendégül látjuk benne a barátainkat, és
hazavágyunk, ha távol vagyunk otthonunktól.
Az otthon sokkal többet jelent a rossz idő
elől menedéket nyújtó négy falnál, ezért
annak ápolása az ember egyik legfontosabb
feladata. A 2015-ös évvel az FM GROUP
életében egy új évtized kezdődik. Új ötletek
és tervek állnak előttünk. Ezek közül az első
párat már most, a szezonnyitó 11. FM GROUP
FOR HOME katalógusban is megtalálhatják.
Teljesen új termékcsaládot alkottunk, amely
segít rendben tartani a kerti és az erkélyen
levő bútorokat.

Segíts, hogy segíthessünk!

F O U N D A T I O N

www.golden-tulip.com

Olyan innovatív otthonápolási szerek tartoznak ide, amelyeket műanyag- és fafelületekhez fejlesztettek
ki. Egy modern termékcsaládot – hihetetlenül praktikus és kényelmes használatú tisztító kendőket –
is bevezettünk, amelyet különféle felületek tisztításához használhatunk. A kendők rendeltetésüknek
megfelelően különféle termékcsoportokban kaptak helyet: univerzális tisztítókendő, ablaktisztító
kendő, bútorápoló kendő és WC-tisztító kendő.Az eddigi műszerfalápolót egy másik termékre
cseréltük, a matt műszerfalápoló spray-re, amely hatékonyan késlelteti a műanyag öregedését.
Az Önök előtt már ismert színes ruhákhoz való mosószer formulája pedig megváltozott.
Több aktív enzimet tartalmaz, így még hatékonyabb, és a ruháknak kellemes puhaságot nyújt.
Kellemes vásárlást!
Katarzyna és Artur Trawińscy
FM GROUP
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A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek 27% ÁFA-t tartalmaznak.
Az FM GROUP FOR HOME 11 katalógus 2015. júliusától érvényes. A katalógusban szereplő kínálat a termékek és árak tekintetében 2015. júliusától a készlet erejéig
vagy az új katalógus megjelenéséig kötelező érvényű.
Az FM GROUP termékeinek értékesítése illetve reklámja tekintetében az egyedüli hivatalos információforrásnak a katalógusok, a Marketing Terv és az FM GROUP World
vagy az FM GROUP Magyarország által kiadott vagy elfogadott más reklám- és promóciós illetve információs anyagok számítanak.
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és otthonodnak

kert

Műanyagbútor tisztító

ÚJ

Plastic Surface Cleaner | 750 ml

Mágikus
kert

Tökéletesen eltávolít
minden szennyeződést:
a zsíros lerakódásokat,
a port és a kormot.

Nem karcolja
és nem színezi
el a tárgyakat.

Gazdaságos és könnyen
használható készítmény
fehér és színes műanyag
felületekhez.

Ajánlott:

A természet élménye segít elszakadni a mindennapi ügyektől
és gondoktól. A kert a nyugalom oázisa, ahova akkor mész,
amikor szükséged van a feltöltődésre. Izgalmas kalandpálya
a kis felfedezők számára és kellemes baráti találkozók
színhelye. Fontos, hogy itt is a tisztaság és a biztonság
uralkodjon.

Kerti bútorokhoz, PVC ablakokhoz, párkányokhoz,
falburkoló panelekhez, redőnyökhöz, gépkocsi
csomagtartóhoz, műrattanhoz és más műanyag
tárgyakhoz.

H088

1 990 Ft

2 653 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 2 350 Ft

Gyümölcsös illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Fabútor tisztító

N e k e d

ÚJ

Wooden Furniture Cleaner | 750 ml

Tisztít és impregnál
Hosszantartó
védelmet nyújt

és otthonodnak

mosás
Tiszta
és illatos

Hatékonyan véd
a nedvességgel és a káros
légköri hatásokkal szemben

Bútorok és lakkozott, pácolt,
olajozott fa tárgyak valamint
lakkozott rattan ápolásához.

Kiváló kerti bútorokhoz,
ablakkeretekhez,
faburkolatokhoz,
filagóriákhoz.

H089

1 990 Ft
8

2 653 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 2 350 Ft

Szenvedéllyel és lelkesedéssel megalkotott
termékeink a ruháidról is gondoskodnak.
Szakembereinknek nem csak az a fontos,
hogy a termék hatásos legyen, hanem az is,
hogy a használatuk élvezetes legyen.

Folyékony mosószer színes
ruhákhoz ÚJFORMULA
Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

Hatékonyan távolítja
el a szennyeződéseket,

TOP

10

A kímélő formula
megakadályozza
a ruha kinyúlását
és összemenését.

Megóvja a fekete ruhákat
a kifakulástól.
s adago
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Az aktív enzimeknek
köszönhetően
már alacsony
hőmérsékleten is hat.

véde
mi

sz
í

l
Mosás és öblítés
egyben.

r

r

e

Black Laundry Liquid, White Laundry Liquid | 1000 ml

Az aktív enzimeknek
köszönhetően
hatásosan távolítja el
a szennyeződéseket
már alacsony
hőmérsékleten is.

de megvédi a ruhát a kifakulástól.

n

Folyékony mosószer fekete ruhákhoz,
Folyékony mosószer fehér ruhákhoz

n

e

d s z

Felélénkíti a fehér színű
ruhákat és megelőzi
kiszürkülésüket.

Vivid Colours | FM 81

H007
Az alma és a zöld uborka kellemes
aromája a magnólia, a gyöngyvirág,
a rózsa és az ibolya háttérbe húzódó
virágos akkordjaival.

1 990 Ft
10

H006 | WHITE

mosószer
nélkül

1 990 Ft
< 60°C

H083 | BLACK

Kézi és gépi mosáshoz
Virágos illat

1 990 Ft

< 60°C

mosószerrel

Kézi és gépi mosáshoz
Virágos illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Aromaterápiás textilöblítők

Luxus textilöblítők

Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Luxury Fabric Softener | 1000 ml

Ébreszd fel az érzékeidet!

va l

pr ak t

i
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ló

ku

Imponáló elegancia a mindennapokra!
Az FM legnépszerűebb
parfümjeivel harmonizáló
kifinomult illatkompozíciók:

Innovatív
mikrokapszulás
rendszer révén
fokozatosan
bocsátja ki illatát.

Splendid Violet | FM 81

A kompozíció
kiváló minőségű
természetes
illóolajokat
tartalmaz.

H037
A magnólia, gyöngyvirág, rózsa és
ibolya jegyei, amelyeket áthat az alma
és a zöld uborka kellemes illata.

Hihetetlenül
tartós illat

Secret Garden | FM 10

H036
Az ibolya édessége, a mandarin,
rózsa és borostyán friss jegyei
valamint az afrikai orchidea
ellenállhatatlan csábereje.

Azure Sky

H081
A citrusok, friss gyümölcsök illatának
valamint zöld és vizes jegyeknek a tökéletes
keveréke, amely a pézsma és ámbra észbontó
egységébe olvad.

Koncentrált
formula

Sweet Delight

H082

Megkönnyíti a vasalást
és antisztatikus hatású.

Magával ragadó kompozíció, amely az édes
vanília és a kifinomult fehér liliom aromáját ötvözi
a pacsuli, a mandula és a szantálfa illatával.

Terméktapasztalatok:
„Csodálatos illatú, és szupergazdaságos!
Elég egy kevés belőle, hogy az összes mosott
ruhát puhává varázsolja!” – Maria

Minden illat:

1 990 Ft
12

Megakadályozza
a szövet elektrosztatikus
feltöltődését és kivételes
puhaságot kölcsönöz.

Mesés lágyság.

Minden illat:

1 845 Ft
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Vízlágyító tabletta

Folttisztító

Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 db

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

Rendszeresen alkalmazva minden mosáskor megvédi
a ruhát és a színeket, valamint meghosszabbítja
a mosógép élettartamát.
semlegesíti a kosz és a vízkő káros hatását

TOP

10

Az aktív enzimek minden foltot
eltávolítanak,
még a fű-, a vér-, a tojás- és
a zsírfoltokat is!
Már alacsony
hőmérsékleten
is hatnak.

kiöblíti a szennyeződéseket a mosógépből
és a lefolyóból
megelőzi a kellemetlen szag kialakulását
a mosógépben
csökkenti a mosószerfelhasználást

Nem tartalmaz klórt!

Védi a színeket és
a legfinomabb
ruhákat.

e
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Az oldódó fólia
megakadályozza,
hogy a tenyér közvetlenül
érintkezzen a tablettával.

m

Minden mosási
hőmérsékleten hatásos

z i

Hihetetlenül hatásos!

H080

1 990 Ft
4 975 Ft/1 kg

14

H005

1 700 Ft

2 266 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 960 Ft

Gyümölcsös illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Textilöblítő

ku

Fabric Softener | 1000 ml

Minden családtagnak:

és otthonodnak

konyha
Az otthon szíve

kivételes puhaságot nyújt
megelőzi az elektrosztatikus
feltöltődést
megkönnyíti a vasalást
finoman körbeölel a természet
illataival

Az egész családod
megszereti!

Frissítő kompozíció
a lime erős illatával.
Konyhai tisztítószereink a munkánk iránti szenvedélyt és elköteleződést fejezik ki.
Tudjuk, hogy termékeink verhetetlenek, mert otthon is használjuk őket, és azt
szeretnénk, hogy a Te konyhád is barátságos és higiénikusan tiszta legyen.

H009

1 990 Ft
16

Citrusos illat

Extra erős zsíroldó
Degreaser Extra Power | 750 ml

Hűtőszekrény és mikrosütőtisztító

TOP

10

Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

Speciális feladatokhoz:

Eltávolítja a kellemetlen szagokat és
tökéletesen felfrissíti a berendezések
illatát.
A praktikus szórófej lehetővé

felveszi a harcot az odaégett zsírral és a nehezen
eltávolítható ragadós szennyeződésekkel.

teszi a nehezen hozzáférhető
helyek elérését is, valamint
a függőleges felületekre
történő alkalmazást.

Nem karcolja a felületet,
és nem hagy foltokat.

Tisztaságot és higiéniát
biztosít a konyhában.
Higiénikus tisztaságot
nyújt.

A készítmény speciális
receptúrája elősegíti
a dér eltávolítását.

Terméktapasztalatok:
„Fantasztikus! Tökéletesen eltávolítja még a legmakacsabb
szennyződéseket is. A szagelszívóm külső szűrője olyan, mintha
új lenne, a zsírnak semmi esélye!” – Jagoda
„Már mindent kipróbáltam, de csak az FM GROUP
zsíroldójának segítségével sikerült megszabadulnom a polcon
levő matricanyomoktól!” – Magdalena

H032

1 845 Ft
18

2 460 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 2 205 Ft

H069

Virágos-citrusos illat

1 275 Ft

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

Mindennapos használatra
Citrusos illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Mosogatószerek
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

Mosogatóbalzsam

TOP

10

Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Hatásosan eltávolítja az összes
szennyeződést, lerakódást és zsírt.

Rendkívüli zsíroldó hatás,
nagyon gazdaságos.
pH
5,5

Bőrsemleges
5,5 pH érték

pH
5,5

Bőrgyógyászatilag tesztelt
Bőrsemleges 5,5 pH értékű

Praktikus
adagolóval
Az Afrikában és Brazíliában
növő pálmafajta magjából nyert
babassu olajban magas a telítetlen
zsírsavak és az E-vitamin aránya.
Hidratálja, lágyítja és táplálja a bőrt.
Erősíti a hámréteget, öregedésgátló
hatású, véd a külső tényezők
káros hatásától.

Aloe
Washing-Up Liquid

H019
Az aloe kivonat hidratálja
és regenerálja a kézbőrt

Red Citrus
Washing-Up Liquid

H018

Bőrtápláló Babassu
olajat és tejproteint
tartalmaz.

Egzotikus gyümölcsök bőrápoló
kivonatait tartalmazza.

Magas hatóanyagtartalmának köszönhetően
könnyedén megbirkózik
minden típusú
szennyeződéssel.

A fiatalság igazi
elixírje a kezed
számára!

Terméktapasztalatok:
„Az aloés mosogatószert ajánlom
– vége a mosogatás után kiszáradt
kéznek!” – Dariusz

Minden illat:

1 415 Ft

1 886 Ft/1 l
Ár pumpával együtt: 1 775 Ft

20

Az aloékivonat
ismert gyógyító hatásairól:
segít megőrizni a bőr
megfelelő hidratáltsági
szintjét, nyugtatja a bőrt
és megelőzi az irritációt,
valamint lassítja az öregedési
folyamatokat.

H063

1 845 Ft

2 460 Ft/1 l
Ár pumpával együtt: 2 205 Ft

Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Mosogatótabletta

Univerzális termékek

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

A mosogatógépben való
tökéletes tisztításhoz.

Vízben oldódó fóliába
csomagolva, hogy védje
a kéz bőrét.

xigé

BIO POWER:
foszfátok, klór, tartósítószer
és színezőanyag nélkül.

Ideális tisztaságot
garantál.
H068

2 845 Ft
5 690 Ft/1 kg

22

Aktív enzimeinek köszönhetően
minden programhoz és minden
hőmérsékleten beválik.

Profi
támogatás

o

n

tí

v

ak

Környezetbarát
termék

és otthonodnak

A pincétől a padlásig,
kívül-belül, mindig és
mindenhol számíthatsz
termékeink profi
segítségére.
Igazi Bajnokok Ligája
a tisztítószerek között.

Üvegtisztító kendők

Ablaktisztító

ÚJ

Glass Cleaner | 750 ml

Glass Cleaning Wipes | 84 db

TOP

10

Tisztaság és csillogás
minden nehézség nélkül

Az ablaktisztítás
mestere.

Otthon, az autóban, de a szemüveg
tisztítására is használhatjuk.
Hihetetlenül hatásos együttese a speciális
szövetnek és az innovatív tisztítófolyadéknak.

Védelmet nyújt az újabb
szennyeződésekkel
szemben.
Biológiailag lebomló
anyagból készült.

Praktikus és könnyen
használható.

Könnyedén eltávolít bármilyen
szennyeződést – foltnélküli
kristálycsillogást biztosít.

84 darabos.

WC-kagylóban is
lehúzhatjuk.

Ugyanolyan az illata, mint
az ablaktisztítónak.

Terméktapasztalatok:
„Elég egyet fújni, és az ablak úgy csillog,
mintha új lenne!” – Zofia

H094

2 415 Ft
24

H013

Gyümölcsös illat

1 275 Ft

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

Gyümölcsös illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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Laminált parketta tisztító- és ápolószer

Univerzális tisztító törlőkendők

Laminate Floor Liquid | 1000 ml

Multi Purpose Cleaning Wipes | 84 db

Felélénkíti a színeket és ápolja a laminált padló- és
fallapokat, valamint a bútorlapokat.

Tökéletesen eltávolítja a port és a koszt,
ápolja a tisztított felületet.
Biológiailag lebomló.
Virágillatú, akárcsak
az univerzális tisztítószer.

Az egész lakásban bárhol
használható: a konyhában, a
nappaliban és a fürdőszobában.

Nem hagy foltot és
cseppnyomokat sem.

ÚJ

Kíméli a kézbőrt.

A koncentrált formula
hatékonyan száll szembe
a porral, a kosszal és
a zsíros foltokkal.

	Szappan illatú –
engedd, hogy
az otthonodat
a tökéletes tisztaság
illata ölelje körül!

Különféle
felületekhez
ajánlott:
WC-kagylóba is dobhatjuk.

fém, üveg, fa,
műanyag

84 darabos.

H014

2 845 Ft
26

H090

Szappan illat

2 415 Ft

Virágos illat
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Univerzális tisztítószer
Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

Szőnyeg- és kárpittisztító

TOP

10

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Megvédi a színeket
de kegyetlen a kosszal szemben.

Univerzális, azaz
a legjobb a legjobbak
között!
	Súrolás nélkül is
eltávolítja a koszt,
és nem károsítja
a tisztított felületet.

A folyadék aktív habot
képez, amely behatol
a szövetszálak közé és
hatékonyan eltávolít minden
szennyeződést.

Tartós, kellemes gránátalma
illatot hagy maga után.

Antisztatikus hatásának
köszönhetően
a szövetszálak lassabban
nyelik el a port, így tovább
megőrzik frissességüket.

Eltávolítja a zsírt, ápol,
kristályos csillogást nyújt,
és nem igényel lemosást.

Kézi használatra
ajánlott:

Ideális nagy felületek
tisztításhoz.

jól porszívózd ki a tisztítandó felületet
készítsd el az oldatot a címkén
található útmutató szerint,
és oszlasd el a felületen a keletkezett habot
dörzsöld át egy száraz kendővel, vagy
ismét porszívózd ki, és már kész is!

H012

1 560 Ft
28

H016

Virágos illat

1 275 Ft

Citrusos illat
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Kandallóüveg
és tűzhelytisztító

TOP

10

Képernyőtisztító
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

Most már semmi sem veszi el
a grillezés élvezetét.

Semmi nem gondoskodik
jobban a munkaeszközeidről!

Foltok nélküli
csillogás .

A készítmény eltávolítja a zsírt, aktív hatóanyagai korlátozzák
a kosz ismételt lerakódását.
Az aktív hab segítségével
könnyedén megszabadulhatunk
a kosztól és a koromtól, sőt,
még az odaégett zsírtól is.

Hatékonyan távolítja el
a kéznyomokat és a port

A tisztított tárgyakon
antisztatikus védőréteget
képez, amely korlátozza
a por megtelepedését.

Tökéletes grillrácshoz és
konyhai berendezésekhez
valamint kandallóüveg és
a sütő tisztítására is.

Nem hagy foltot.

Ajánlott:
monitorokhoz, TV-képernyőkhöz, LED és LCD
képernyőkhöz, kijelzőkhöz, távirányítókhoz,
mobiltelefonokhoz, billentyűzetekhez

H035

1 275 Ft
30

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

H042

1 275 Ft

Még akkor is hat,
amikor Te pihensz!

5 100 Ft/1 l
Ár permetezőfejjel: 1 635 Ft
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com

31

Nagyhatású tisztítószer

Tisztítószivacs

Power Cleaner | 1000 ml

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

TOP

10

Egy csepp víz varázspálcává változtatja a szivacsot.
Profi segítség a makacs
szennyeződésekkel szemben.
Kiválóan letisztítja a zsírt minden
tárgyról és a gépjármű alkatrészekről is.
A lakásban, a garázsban
és a műhelyben is lehet
használni.

Megnedvesítést
követően egyedi
szerkezete
révén behatol
a tisztított
felületbe, és
eltávolítja
belőle a
szennyeződést.

Nélkülözhetetlen
a kosszal, cseppnyomokkal,
rúzsfoltokkal, kréta- és
ceruzafirkákkal való
harcban.

Hatékonyan eltávolítja
a kenőanyagokat,
és hatásosan tisztítja
a munkaruhát is.
Terméktapasztalatok:
„A betoncseréppel fedett tetőnkön az évek során
különféle elszíneződések és mohatelepek jelentek meg.
Bespricceltem a hígított tisztítószerrel, és egy
negyedóra múlva nagynyomású mosóval lemostam.
A hatás teljesen lenyűgözött!” – Andrzej

H015

2 275 Ft
32

H067

1 275 Ft
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N e k e d

és otthonodnak

Fürdő

Fürdőszobai általános tisztítószer
Bathroom Cleaner | 750 ml

TOP

Neked
mindent!

Egyedi formula.

10

Innovatív aktív
hatóanyagok.

Hatékonyan távolítja el
a lerakódásokat
a fürdőszobában, de
nem roncsolja a felületet.

Változtasd a fürdőszobádat a nyugalom oázisává!
Gyűjtsd össze kedvenc kozmetikumaidat, gyújts egy gyertyát,
és feledkezz meg a mindennapos gondokról!
Minden más az FM GROUP FOR HOME feladata.

Tökéletesen tisztítja és
ápolja a fürdőszobai
csempét és a fém szaniter
berendezéseket.

H025

1 275 Ft

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

Virágos-gyümölcsös illat
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N e k e d

Zuhanykabin-tisztító

és otthonodnak

Fürdőszoba és konyha

Shower Cleaner | 750 ml

Könnyedén eltávolítja
a vízkőlerakódásokat
üveg és műanyag felületekről, és fényesíti őket.
Allergénmentes.
Szilícium
nanorészecskéket tartalmaz,
amelyek rendszeres használat
esetén védő réteget képeznek
a felületen, így
megakadályozzák
a szennyeződés újbóli
lerakódását.

Mindenre
készen állunk

A gondosan válogatott
hatóanyagok még hideg
vízben is hatásosak.

Még a legeldugottabb zugba is elérnek és minden hívatlan
vendégtől megszabadítanak. Semmi sem állítja meg őket.
Add át a konyhádat és a fürdőszobádat a tisztítószereinknek,
hogy elvégezhessék a speciális feladatokat.

H026

1 275 Ft
36

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

Citrusos-gyümölcsös illat

Vízkő- és rozsdaeltávolító gél
Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

TOP

10

Örök győztes a vízkővel
és a rozsdával vívott harcban.

Fugatisztító
Grout Cleaner | 750 ml

Tökéletesen eltávolítja
a szennyeződést
padlólapok és
a falicsempék
közötti résekből.

Gél állagának köszönhetően
tökéletesen idomul a tisztított
felülethez, és lehetővé teszi
az aktív hatóanyagok
működését.

Antisztatikus.

Megvédi a fugákat
a nedvességtől,
nem marja ki, és nem
színezi el őket.

Hatékony, nem karcolja
a felületet.

Rendszeres használata
védelmet nyújt az újabb
szennyeződésekkel
szemben.

Terméktapasztalatok:
„Belefogtam a fürdőszobában a padlólapok
és a kád csempéi közötti fugák kitisztításába.
Azt kell mondanom, hogy egészen lenyűgöző
a hatás. A fugák láthatóan felfrissültek,
tehát teljes meggyőződéssel mondhatom, hogy
a készítmény 100%-osan hatásos.” – Tomasz

H023

1 275 Ft
38

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

H034

Virágos-citrusos illat

1 275 Ft

1 700 Ft/1 l
Ár szórófejjel együtt: 1 635 Ft

Még akkor is hat, amikor
Te pihensz!
Citrusos illat
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39

Általános fürdőszoba- és
konyhatisztító

Lefolyótisztító granulátum
Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

TOP

10

Teljesen megbízhatsz benne.

Megszünteti a kellemetlen szagokat
Bársonyosan kímélő,
de kegyetlenül hatásos.

Feloldja a zsírt, a hajat és a konyhai hulladékot.

Erejének titka
a természetes
dolomitban rejlik.

Nem karcolja, nem
homályosítja, és nem
színezi el a felületet.

Még álló vízen keresztül is
elér a dugulásig – semmi
sem tartja vissza.

Konyhai és szaniter
berendezések valamint
nikkelezett felületek
tisztításához.

Használd rendszeresen
a konyhában és a fürdőszobában!

H021

1 415 Ft
1 886 Ft/1 l

40

H022

Citrusos illat

1 560 Ft

Használd legalább
havonta egyszer

3 120 Ft/1 kg
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N e k e d

és otthonodnak

illatosítók

Lakásillatosítók
Home Perfume | 40 ml

Green Tea
A zöld tea és a citrusok finom
jegyei pozitív energiával töltik
meg a lakást.

Mindig
veled

Cherry Wood
A cseresznyével édesített fás
aroma egy titokzatos kert
légkörét teremti meg.

Sweet Vanilla
Csábító illatok hatásos
formában.

A vanília érzéki illata nyugtatja
az érzékeket.

Blue Wave
A citrusos-fűszeres jegyek frissítő
hatásúak. Természetes, fokozatos
illatkibocsátási rendszer – diffúzor
nádszál alakjában.

A rattan nádszál
szerkezete a szívószálra
hasonlít, ezen keresztül
kerül az üvegcséből
az illat a lakás légterébe.

Green Tea

A kellemes illatok javítják a közérzetet, jó hangulatot
teremtenek, és érzéseket idéznek fel.
Engedd, hogy mindig és mindenhova elkísérjenek
Téged. Otthoni illatszereinkkel ez is lehetséges.

H050

Cherry Wood

Sweet Vanilla

H064

H052

Blue Wave

H053

Minden illat:

3 275 Ft
81 875 Ft/1 l
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Illatosítók autóba, irodába
és otthonra

Ágynemű illatosítók
Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Air Freshener

Felfrissítenek és elvarázsolnak kellemes illatukkal.

Allergénmentes.

Az FM GROUP illataival
átitatott kiváló minőségű
illatosítók.

Nagyon tartósak –
Fokozatosan bocsátják ki
illatukat.

Ágyneműhöz,
függönyökhöz és
törülközőkhöz

Női illatok

25L

FM 25

A csipkevirág, az írisz,
a golgotavirág, egzotikus
gyümölcsök és a fehér cédrus
harmonikus illategyüttese

Sweet Dream

FM 147

AO12
A pézsma és a vanília keveréke
jó hangulatot teremt.

Wonderful Night
A citrusos aroma enyhíti a feszültséget és
megkönnyíti az ellazulást.

Minden illat:

1 075 Ft
35 833 Ft/1 l
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147L

52L

FM 52

Az egyetlen olyan kombináció,
amelyben a mandarin, a licsi,
a szilva, és a gyöngyvirág
illata ennyire tökéletesen érvényesül.

FM 173

AO13

Férfi illatok

A citrom- és narancsfélék,
az alma, a fahéj és a fűszeres
szegfűszeg hipnotikus aromája.

173L

FM 134

A fanyar mandula, a vanília,
a pézsmagyöngyike, a moha
és a jakarandafa enyhén nyugtató
hatású illatkeveréke.

134L

A mandarin, keserűnarancs
és tengeri hínár rabul
ejtő illata.

Minden illat:

Unisex Illat

570 Ft
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N e k e d

és otthonodnak

BÚTORÁPOLÁS
Harmóniában
a természettel

Bútorápoló kendők

ÚJ

Furniture Cleaning Wipes | 84 db

Fa és laminált felületek gyors és praktikus felfrissítése.
Az antisztatikus összetevők késleltetik a por letelepedését.

Eltávolítja a szennyeződést,
a természetes viasz pedig
védő réteggel vonja be
a bútort.

84 darabos.

	Lehúzható a WC-kagylóban.

Innovatív receptúra és
lebomló, speciális szövet
ötvözete.

Kellemes illatú.

Szépség, tartósság, megismételhetetlen hangulat – a fa és bőr
tárgyak sokáig megőrizhetik tulajdonságaikat, ha megfelelően
ápolod őket. Termékeink a természetes viaszban rejlő erőt
használják ki, azt hasznosítják belőle, ami a legjobb.

H095

2 415 Ft

Vanilia illat
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Bőrápoló viasz

Bútorápoló spray

Leather Wax Conditioner | 300 ml

Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

Ápolja a természetes és műbőrből készült
tárgyakat,

Praktikus használatú és hatásos.
A bútoron antisztatikus védő felületet képez.

visszaadja természetes színüket és ragyogásukat.

A méhviasz mélyen
táplálja a tisztított felületet.

Nem karcol, és
nem hagy foltot.

Fa-, és fához hasonló
felületeket ápoló
viaszt tartalmaz.

Felhasználás:
egy kevés viaszt vékony rétegben
oszlassunk el egyenletesen egy
puha törlőkendő segítségével.
Hagyjuk megszáradni,
majd fényesítsük ki.
Ne használjuk velúrhoz és nubukhoz.

H040

3 130 Ft
10 433 Ft/1 l

48

A lakásbelsőt a vanília
és a karamell csábító
aromájával tölti be.

H017

1 560 Ft
5 200 Ft/1 l

Vanilia és karamell illat
Az FM GROUP FOR HOME termékek az FM GROUP World eredeti termékei. | www.fmworld.com
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N e k e d

és otthonodnak

toalett
Bízz
a szakemberekben!

WC-tisztító kendő

ÚJ

Toilet Cleaning Wipes | 84 db

A gondosan válogatott hatóanyagoknak köszönhetően
hatékonyan távolítja el
a koszt és
a lerakódásokat.
Védi a kézbőrt és
kényelmes a használata.

Tartósan kellemes,
friss aromát nyújt.

Biológiailag lebomló és
nélkülözhetetlen a WC
mindennapos felfrissítéséhez.
	Lehúzható a WC-kagylóban.
84 darabos.

Vannak olyan területek, ahol nincs helye az improvizációnak.
Ahol fontos a tisztaság és a biztonság, nem érdemes
kockáztatni. A kísérletezés helyett válassz bevált megoldásokat
– olyan termékeket, amelyekben megbízol.

H096

2 415 Ft

Antibakteriális hatóanyagot
tartalmaz – 100% higiénia.
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N e k e d

Szaniter tisztító

és otthonodnak

kiegészítők

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

A Te szövetségesed a higiéniáért
és a tisztaságért folytatott harcban.

Mindig kéznél

	Sűrű állaga tökéletesen elterül a tisztított felületen,
hatékonyan eltávolít minden szennyeződést, így
a makacs vízkövet is.

Könnyű leöblíteni.

	Súrolás
nélküli
tisztaság.

Velük minden könnyebb – kivételes törlőkendőink,
illetve a tisztítószerekhez kifejlesztett fejeink célja az,
hogy mindennap segítséget tudjanak nyújtani neked.

H073

1 275 Ft
1 700 Ft/1 l
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Gyümölcsös illat

Univerzális törlőkendő tekercs

Pumpa, permetezőfej, szórófej

Multi Function Roll Wipes | 34 lap (23 x 39 cm)

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup |1 db

Praktikus tekercs formában,
amelyen 34 perforált, így
könnyen letéphető lap
található.

Kényelmes és higiénikus.
Megfelelő mennyiségű folyadék praktikus adagolása.

Pumpa
750 ml-es termékekhez

A harmadik ugyanolyan
típusú terméket
ajándékba kapod!

H097
Ajánlott termékek:
Mosogatószer,
Mosószerek,
Textilöblítők

Funkcionális és hatékony
Villámgyorsan felszívja
a vizet, a festéket és
az olajos anyagokat.

Megfelelő mennyiségű folyadék praktikus adagolása
A katalógusban
használt jelzések:

Permetezőfej
250 ml-es termékekhez

H098

illat

Ajánlott termékek:

férfi illat

Képernyőtisztító

női illat

Kétfunkciós,
teljesen biztonságos,
Nem karcolja
a felületet, és nem
hagy foltokat.

környezetbarát
formula

Precíz felvitel
< 60°C

Porlasztó szórófej
750 ml-es termékekhez

H099

a termék minden
hőmérsékleten hat

Ajánlott termékek:

Hűtőszekrény- és mikrosütőtisztító,
Extra erős zsíroldó,
Kandallóüveg- és tűzhelytisztító,
Ablaktisztító,
Fürdőszobai általános tisztítószer,
Zuhanykabin-tisztító,
Fugatisztító,
Vízkő- és rozsdaeltávolító gél,
Folteltávolító

H027

3 560 Ft
54

mosógéphez és
kézi mosáshoz
való termék,
60°C-on hat

alkalmazási
gyakoriság
termék hatóideje
koncentrált savas
formula

Minden termék:

360 Ft
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N e k e d

és autódnak

Autókozmetikumok
Elsőosztályú
biztonság

Matt műszerfalápoló spray

ÚJ

Cockpit Matt Care Spray | 300 ml

Tökéletesen
tisztítja
és ápolja

Elegáns, matt kinézetet
és kellemes illatot biztosít.

a műszerfal
felületét és
az autóbelső
más műanyag
részeit.

Késlelteti a műanyag
öregedését.

Gátolja a por
ismételt
megtelepedését.

Tudjuk, hogyan kell összekötni a kellemeset
a hasznossal. Autóápolási termékeink jó illatúak,
hatékonyak és tartós hatást biztosítanak.

H046

1 990 Ft
6 633 Ft/1 l
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Autóillatosító cserélhető betétekkel

Summer Whiff | FM 98

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

Citrusok frissítő ereje édes
virágokkal elmélyítve,
meleg fás jegyek ölelésében.

Jamaica Dream | FM 57

Luxus illatkompozíciók

Édeni kompozíció az alma,
a szilva, a fahéj, a bors és
a jamaikai rum jegyeivel.

Könnyen
felszerelhető
	Szabályozható
illatintenzitás.

Gazdaságos megoldás
– nem kell új berendezést
venni az illat pótlására.

Summer Whiff

Jamaica Dream

H056

H057
Minden illat:

1 845 Ft
307 500 Ft/1 l

58

Summer Whiff
Utántöltő H058

Jamaica Dream
Utántöltő H059

Minden illat:

1 700 Ft
283 333 Ft/1 l
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