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potrzeba matką wynalazków
Zastanawiali się kiedyś Państwo, jak wyglądałoby nasze życie bez wielu powszechnych
dzisiaj w użyciu wynalazków? Bez mydła w płynie? Bez pralki? Bez MLM? Szybko
przyzwyczajamy się do wygody. Historia pokazuje, że tylko ci, którzy ciągle
poszukują nowych rozwiązań, mogą się rozwijać. Kto nie idzie do przodu, ten się
cofa. W FM GROUP nieustannie pracujemy nad nowymi oryginalnymi, coraz bardziej
wyspecjalizowanymi produktami, które poprawiają jakość Państwa życia.
Tym razem, oprócz znanych już i cenionych produktów, proponujemy uniwersalną
piankę zapobiegającą osadzaniu się pary wodnej (s. 22). Dzięki niej codzienna kąpiel
czy jazda samochodem staną się jeszcze bardziej komfortowe. To również niezwykłe
udogodnienie dla osób noszących okulary! Gorąco ją Państwu polecam, podobnie
jak nasze produkty zapachowe: perfumy do wnętrz o zapachu zielonej herbaty (s. 9)
oraz zawieszki do szaf i samochodów (s. 10).
Życzę udanych zakupów.

dom

wypełniony radością

Dom, w którym życie płynie bezpiecznie i przyjemnie.
W którym komfort i szczęście mieszkańców
stoją zawsze na pierwszym miejscu.

Ciesz się każdą chwilą,
którą możesz poświęcić swoim bliskim.

Artur Trawiński
FM GROUP Polska

Wybuduj z nami szkołę w Mozambiku!

www.golden-tulip.com

wyobraź sobie

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT
w wysokości 23%.
Zawarta w katalogu oferta w zakresie ceny i produktów
jest wiążąca aż do wyczerpania zapasów albo wprowadzenia
nowego katalogu.
Katalog Produktów FM GROUP FOR HOME nr 4a obowiązuje
od stycznia 2011 roku.
Katalogi i Plan Marketingowy są jedynymi zaakceptowanymi
i wydanymi przez FM GROUP źródłami informacji
przy sprzedaży i reklamie produktów FM GROUP.
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MULTI FABRIC stain remover (odplamiacz)
LAUNDRY liquids (płyny do prania)
FABRIC softeners (płyny do płukania tkanin)
LUXURY FABRIC SOFTENERS (luksusowe płyny do płukania tkanin)
ANTI-CREASE ironing spray (preparat ułatwiający prasowanie)

LAUNDRY

AIR

A

HOME PERFUME (perfumy do wnętrz)
AIR FRESHENERS (zawieszki zapachowe do samochodu, biura i domu)
wardrobe fragrances (zawieszki zapachowe do szafy)
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ANTI-MIST foam (pianka zapobiegająca osadzaniu się pary wodnej)
CRT & LCD SCREEN cleaner (preparat do mycia ekranów)
FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner (preparat do czyszczenia szyb 		
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(mydło w płynie)
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FURNITURE cleaner (preparat do pielęgnacji mebli)
LEATHER WAX conditioner (wosk do pielęgnacji powierzchni skórzanych)
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MULTI SURFACE soft cleanser (mleczko do czyszczenia

str. 41

GROUT cleaner (preparat do czyszczenia fug)
LIMESCALE & RUST remover gel (żel do usuwania kamienia i rdzy)
DRAIN cleaner (granulki do udrażniania rur)
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SHOWER cleaner (płyn do mycia kabin prysznicowych)
BATHROOM cleaner (płyn do mycia łazienki)
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40-44

str. 44
str. 46
str. 47

45-47

str. 49

48-49

A

MULTI FUNCTION roll wipes (wielofunkcyjna ściereczka w listkach)
DELICAT cloth (ściereczka z mikrowłókien)

str. 51
str. 52

50-52

A

ALUMINIUM RIM cleaner (preparat do czyszczenia felg aluminiowych)
COCKPIT care spray (preparat do pielęgnacji kokpitów)

AUTO

ACCESSORIES

LEMON WC cleaning gel (żel do mycia urządzeń sanitarnych)
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(mydło w płynie)

royal fruity soap mango & peach

str. 13
str. 14-15

str. 30

urządzeń kuchennych i sanitarnych)

PRODUKTY DO CIAŁA
fresh woody soap citrus & conifers

8-11

str. 11

GLASS cleaner (płyn do mycia szyb)
MULTI PURPOSE cleaner (płyn uniwersalny)
POWER cleaner (płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych)
LAMINATE floor liquid (płyn myjący do paneli laminowanych)
CARPET & UPHOLSTERY cleaner (płyn do prania dywanów i tapicerki)
METAL cleaning paste (pasta czyszcząca do metalu)

DISHWASHING liquids (płyny do mycia naczyń)
KITCHEN cleaner (płyn myjący do powierzchni i blatów kuchennych)
DEGREASER extra power (odtłuszczacz)
INOX cleaner (preparat do czyszczenia stali nierdzewnej)
DESCALER all purpose (uniwersalny odwapniacz)
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dla Ciebie dla Twojego domu

FRESH WOODY SOAP citrus & conifers (mydło w płynie)
ROYAL FRUITY SOAP mango & peach (mydło w płynie)

Codziennie wychodząc z domu dotykasz
przedmiotów, na których osadzone są kurz,
brud i bakterie. Dlatego potrzebujesz
doskonałych środków myjących.
Myjących i pięknie pachnących.

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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mydła w płynie
nawilżają i zmiękczają skórę
Wbrew pozorom woda
nie rozpuszcza mydeł, tylko tworzy
z nimi emulsję. Mydło
w twardej wodzie pieni się słabo,
a w miękkiej tworzy obfitą pianę.

Czy
wiesz,
że…

Dzięki neutralnemu dla skóry
pH (5,5) mydła delikatnie myją
i pielęgnują ciało. Pozostawiają
na skórze świeży,
subtelny zapach.

Aromatyczne płynne mydła optymalnie nawilżają i zmiękczają skórę,
sprawiając, że staje się ona jedwabiście gładka i miła w dotyku.

royal
fruity
fresh
woody

soap

citrus & conifers

Niezwykłe połączenie nut
drzew iglastych (jodły, świerku
i cyprysu) z orzeźwiającym
akordem cytrusów, trawy
cytrynowej i lekkim akcentem
drzewa różanego. Wyszukana
kompozycja dla tych, którzy
oczekują niecodziennych doznań.
fresh woody soap

soap

mango & peach

Słodki aromat apetycznych
owoców mango i brzoskwini
pozwoli Ci się przenieść
do tropikalnego, skąpanego
słońcem ogrodu. Pozwól sobie
na chwilę relaksu każdego dnia.
royal fruity soap

b 01

27,50 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 500ml

CENA:

13,75 pln

b 02

27,50 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 500ml

CENA:

13,75 pln

oryginalny aromat
drzew iglastych
i cytrusów
6
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apetyczny
zapach brzoskwini
i mango
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PRODUKTY odświeżające
HOME PERFUME
(perfumy do wnętrz)

AIR FRESHENERS

(zawieszki zapachowe do samochodu, biura i domu)

wardrobe fragrances
(zawieszki zapachowe do szafy)

PERFUMY do wnętrz
orzeźwiający aromat
Perfumy do wnętrz Green Tea to doskonała kompozycja olejków zapachowych
w efektownym flakoniku przeznaczona dla Twojego domu. Zestaw zawiera elegancki
szklany flakonik z olejkiem zapachowym oraz 5 ratanowych trzcinek.

green

tea

az
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l og
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home perfume
Delikatna nuta zielonej herbaty
przeniesie Cię w świat egzotyki
i przygody, jej rześki zapach
poprawi samopoczucie i napełni
otoczenie pozytywną energią.

AIR

A

Wiesz, jak stworzyć w domu niepowtarzalny
nastrój. Potrafisz działać na wszystkie
zmysły – oryginalnie zestawionymi kolorami,
nastrojową muzyką i zniewalającym
zapachem…
8
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home perfume green tea

a 06

756,25 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 40ml

CENA:

30,25 pln

stopniowe
uwalnianie
zapachu
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ZAWIESZKI ZAPACHOWE
do samochodu, biura i domu
az
terw
ka

t

g
alo

u!

Air

freshener
zapachy damskie

FM 25 – Harmonijne połączenie
frezji, irysa, passiflory, owoców
egzotycznych i cedru białego.

H 12

FM 81 – Odrobinę ekscentryczny
zapach kwiatów magnolii, fiołka
i konwalii, przełamany łagodnością
aromatu jabłka i zielonego ogórka.

H 49

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

zawieszki zapachowe do szafy
Nasączone oryginalną kompozycją zapachową zawieszki stopniowo uwalniają
subtelny aromat, roztaczając go w szafach i garderobach. To sprawdzone
rozwiązanie dla Twojego domu i biura.

sunny

breeze

wardrobe fragrance
Wpuść do swej szafy słodkie
nuty mandarynki, jaśminu i wanilii!
Zapach idealnie współgra
z luksusowym płynem
do płukania tkanin SUNNY
BREEZE oraz perfumami FM 23.
sunny breeze wardrobe fragrance

CENA:

a 04

10,10 pln

H 48

air fresheners

CENA:

7,10 pln

oryginalny design
Oryginalne kartonowe
buteleczki-zawieszki nasączone
zostały kompozycjami zapachami
najpopularniejszych perfum
FM GROUP. Wykonane zostały
z wysokiej jakości kartonu
absorpcyjnego. Stopniowo uwalniają
swój aromat, odświeżając wnętrze
samochodu, biura lub domu.
10
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morning

mist

wardrobe fragrance
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Air

freshener
zapach męski

FM 52 – Hipnotyzujący zapach
cytrusów, jabłka, cynamonu
i korzennego goździka.

H 13

Daj się ponieść podmuchowi
jaśminu, białej róży, bambusa,
jabłka i cytryny!
Aromat doskonale komponuje się
z perfumami FM 33.
morning mist wardrobe fragrance

CENA:

a 05

10,10 pln
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PRODUKTY do prania
MULTI FABRIC stain remover
(odplamiacz)

LAUNDRY LIQUIDS
(płyny do prania)

odplamiacz

LUXURY FABRIC SOFTENERS
(luksusowe płyny do płukania tkanin)

ANTI-CREASE ironing spray

(preparat ułatwiający prasowanie)

FABRIC SOFTENERS

(płyny do płukania tkanin)

nie zawiera chloru
multi

fabric

stain remover

l

laundry

Wzbogacony aktywnymi
enzymami odplamiacz
w płynie skutecznie usuwa
najbardziej uporczywe plamy.
Nie zawiera chloru, dzięki czemu
można go stosować zarówno
do białych, jak i kolorowych
tkanin. Nie niszczy struktury
włókien. Polecany jest nawet
do bardzo delikatnych materiałów.

wygodny
rozpylacz
ułatwia naniesienie
preparatu
bezpośrednio
na plamę
multi fabric stain remover

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

Cel był jeden: niezależnie od tego, czy robisz
pranie ręczne, czy wrzucasz wszystko do pralki,
masz pewność, że Twoje rzeczy są idealnie
czyste, rozkosznie miękkie i cudownie pachnące.
Udało nam się zrealizować ten cel w 100%.

www.fmworld.com

13,80 pln
rozpylacz

cena łączna zestawu: 15,72 PLN

12

l 01

(bez rozpylacza) 18,40 PLN/1L

CENA:

aktywne
enzymy

AC 04

1,92 pln
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Czy
wiesz,
że…

płyny do prania
zmysłowy zapach
fiołka i magnolii (FM 81)

vivid

colours
laundry liquid

Specjalnie dobrane składniki
płynu chronią odzież przed utratą
kolorów, rozciąganiem
i kurczeniem. Płyn nadaje się
także do prania tkanin czarnych
i bardzo ciemnych. Chroni
kolorowe tkaniny przed
wyblaknięciem. Znakomicie
usuwa różnego rodzaju
zabrudzenia. Płynna konsystencja
środka sprawia, że doskonale
rozpuszcza się on w wodzie,
perfekcyjnie działa również
w niskich temperaturach i nie
pozostawia na tkaninach osadów.

Za wynalazcę pralki uznawany jest Amerykanin
James King. W 1851 roku uzyskał on patent
na pierwszą pralkę bębnową, napędzaną
ręcznie. Na pierwszą pralkę z silnikiem
elektrycznym trzeba było poczekać
do 1909 roku. Pierwszą automatyczną pralkę
skonstruowano dopiero w 1937 roku.

do wszystkich
rodzajów pralek
i do prania ręcznego
skutecznie działaj¹
nawet w niskich
temperaturach

white

laundry liquid

Unikalne składniki płynu ożywiają
biel i jasne kolory, nadając im
niezwykłą świeżość i blask.
Doskonale usuwają wszelkiego
rodzaju zabrudzenia. Dzięki
płynnej konsystencji środek szybko
rozpuszcza się w wodzie, świetnie
się wypłukuje i nie pozostawia
na tkaninach smug. Płyn działa
we wszystkich temperaturach
niezależnie od stopnia twardości
użytej wody. Zalecany jest również
do prania tkanin delikatnych.
white laundry liquid

vivid colours laundry liquid

l 02

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 19,15 pln
14
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l 03

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 16,95 pln

subtelny aromat dzikiej orchidei
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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płyny do płukania tkanin
długotrwały, przyjemny zapach

blue

star

fabric softener

Niezwykle romantyczne
połączenie subtelnego aromatu
róż ze świeżą wonią magnolii,
wzbogacone słodyczą wonnego
miodu.
blue star fabric softener

l 04

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 16,75 pln

Skoncentrowane płyny
do płukania tkanin
idealnie zmiękczają
tkaniny, sprawiając,
że stają się one cudownie
puszyste i miękkie.

Czy
wiesz,
że…

Nawet krótkie dotknięcie może wystarczyć
do przeniesienia ładunku między naszą dodatnio
naładowaną skórą a ujemnie naładowanym np.
wełnianym swetrem. W zależności od materiału,
jego szorstkości, temperatury czy wilgotności
powietrza wyładowania mogą osiągać nawet
2000-4000 V! Choć nieprzyjemne, na szczęście
nie zagrażają naszemu zdrowiu.

Przywracają
równowagę jonów
i zapobiegają
elektryzowaniu się
odzieży. Pozostawiają
na tkaninach
długotrwały, przyjemny
aromat.

sun

lime

fabric softener

moon

fantasy
fabric softener

Słodka, intensywna kompozycja
zdominowana przez ciepłą woń
jaśminu podkreśloną mocną nutą
piżma.
moon fantasy fabric softener

Orzeźwiający aromat świeżo
zebranych liści bambusa
z mocnym akcentem limonki
i bergamotki, złagodzony ciepłym
akordem konwalii
i drzewa cedrowego.
sun lime fabric softener

l 06

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 16,75 pln

l 05

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 16,75 pln
16
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luksusowe płyny do płukania
tkanin

Do wyrobu płynów wykorzystano ekskluzywne kompozycje zapachowe stosowane
dotychczas w perfumach i produktach perfumeryjnych.

wymarzona puszystość i lekkość

wyrafinowane kompozycje zapachowe
Dzięki idealnie dobranym składnikom
luksusowe płyny do płukania tkanin
znakomicie zmiękczają i perfumują
wszystkie rodzaje tkanin.

violet

luxury fabric softener
Odrobinę ekscentryczny zapach
kwiatów magnolii, fiołka i konwalii,
przełamany łagodnością aromatu
jabłka i zielonego ogórka (FM 81).

secret

garden
luxury fabric softener

Pociągająca woń świeżo
rozkwitłych białych róż
oplecionych dzikim bluszczem,
wzmocniona aromatem
mandarynki oraz afrykańskiej
orchidei (FM 10).
secret garden luxury fabric softener

splendid

l 08

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 19,85 pln

splendid violet luxury fabric softener

l 09

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 19,85 pln

sunny

breeze

luxury fabric softener
Uwodzicielski i bardzo zmysłowy
zapach świeżych mandarynek,
pogłębiony mocnymi nutami
jaśminu i słodyczą wanilii (FM 23).
sunny breeze luxury fabric softener

l 10

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 19,85 pln
18
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preparat ułatwiający
prasowanie

PRODUKTY uniwersalne
ANTI-MIST foam

MULTI PURPOSE cleaner

CRT & LCD SCREEN cleaner

POWER cleaner

(pianka zapobiegająca osadzaniu się pary wodnej)

wyjątkowy zapach sosnowego lasu po deszczu

(preparat do mycia ekranów)

FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner
GLASS cleaner

CARPET & UPHOLSTERY cleaner

20
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(płyn do prania dywanów i tapicerki)

METAL cleaning paste

(pasta czyszcząca do metalu)

Anti-crease

ironing spray

Perfumowana pianka ułatwiająca
prasowanie tworzy na
powierzchni tekstyliów delikatny
film rozprostowujący zagniecenia
i zwiększający sztywność
prasowanego materiału, dzięki
czemu tkanina stawia mniejszy
opór dla żelazka. Nie uszkadza
struktury włókien tkaniny.
Nadaje prasowanej odzieży
elegancki wygląd.
anti-crease ironing spray

bez
spryskiwania
i pary
wodnej

LAMINATE floor liquid

(płyn myjący do paneli laminowanych)

l 07

45,83 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 300ml

CENA:

13,75 pln

U

UNIVERSAL

łatwe
prowadzenie
żelazka

(płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych)

(preparat do czyszczenia szyb kominkowych i piekarników)

(płyn do mycia szyb)

film
rozprostowujący
zagniecenia

(płyn uniwersalny)

W Twoim domu, niezależnie od wnętrza,
wszędzie panuje jeden styl – czystość.
To ona sprawia, że Twoje mieszkanie
ma niepowtarzalny charakter.
Zwracasz uwagę na każdy detal. My również.

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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PIANKA zapobiegająca
osadzaniu się PARY WODNEJ

preparat do mycia ekranów
crt & lcd

świetna
do okularów

Anti-mist

foam

Pianka polecana jest
do wszystkich powierzchni
narażonych na zaparowywanie:
okien, luster, kabin
prysznicowych, kafli, szyb
samochodowych lub szkieł
okularów. Nie tylko dokładnie
myje, ale także pozostawia
niewidoczną powłokę ochronną,
która zabezpiecza powierzchnię
przed osiadaniem pary i kurzu.
Nie pozostawia smug.
anti-mist foam

U 009

47,00 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 300ml

CENA:

14,10 pln

screen

cleaner

Preparat do mycia ekranów
polecany jest do czyszczenia
powierzchni szklanych,
ciekłokrystalicznych i plastikowych.
Skutecznie usuwa brud, kurz, ślady
rąk i tłuste plamy z monitorów
komputerowych, ekranów
telewizyjnych, plazmowych i LCD,
wyświetlaczy, pilotów, telefonów
komórkowych, klawiatury
komputerowej. Nie pozostawia
smug. Dzięki powłoce
elektrostatycznej ogranicza
ponowne osiadanie kurzu.
Nie zawiera alkoholu.

zapobiega
osiadaniu kurzu
bez alkoholu

podnosi komfort
korzystania
z urządzeń

crt & lcd screen cleaner U

POJEMNOŚĆ: 250ml

CENA:

zwiększa
bezpieczeństwo
jazdy
22
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08

(bez atomizera) 43,60 PLN/1L

10,90 pln
atomizer

cena łączna zestawu: 12,82 PLN

CENA:

Ac 06

1,92 pln
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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preparat do czyszczenia szyb
kominkowych i piekarników

płyn do mycia szyb
wzbogacony środkiem nabłyszczającym
Czy
wiesz,
że…

perfekcyjnie usuwa okopcenia i przypalenia
fireplace
gL ASS & OVEN
cleaner

Preparat znakomicie usuwa
przypalenia, spieczony tłuszcz
oraz odymienia (nagar, sadza)
powstałe w piekarnikach,
kominkach, rusztach i grillach
oraz na sprzętach gospodarstwa
domowego (patelnie, garnki itp.).
Szczególnie zalecany jest
do mycia szyb kominków
i piekarników. Nie rysuje
czyszczonej powierzchni ani
nie pozostawia smug.

bezpieczny dla czyszczonej
powierzchni
fireplace glass & oven cleaner

glass

cleaner

Płyn z alkoholem do czyszczenia
okien szybko i skutecznie usuwa
tłuszcz i brud (zwłaszcza odciski
dłoni), a zawarte w nim środki
nabłyszczające zapewniają
szybom krystaliczny połysk.
Dzięki unikalnym
nanocząsteczkom tworzy
na powierzchni szyb film,
który zapobiega ponownemu
osadzaniu się brudu.
Pozostawia przyjemny aromat.

zawiera nanocząsteczki
krzemionki

U 06

glass cleaner

(bez rozpylacza) 14,33 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

CENA:

10,75 pln

CENA:
www.fmworld.com

u 01

(bez rozpylacza) 14,33 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

rozpylacz

24

Szyby, które mamy dziś w oknach, zawdzięczamy
XIV-wiecznym rzemieślnikom normandzkim. Udoskonalili
oni technikę produkcji cienkiego, płaskiego szkła
i małe szklane tafle zaczęli oprawiać w ołowiowe ramki.
Tak powstały pierwsze szybki, nazywane gomółkami.
Wcześniej w okna wstawiano m.in. półprzezroczyste
płyty alabastrowe.

AC 04

1,92 pln

10,75 pln
rozpylacz

cena łączna zestawu: 12,67 PLN

cena łączna zestawu: 12,67 PLN

CENA:

AC 04

1,92 pln
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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płyn uniwersalny
znakomity do czyszczenia dużych powierzchni
oryginalny zapach
świeżych kwiatów
granatu

multi

purpose

cleaner

Uniwersalny płyn przeznaczony
jest do mycia i pielęgnacji
każdego rodzaju powierzchni
zmywalnych – blatów
kuchennych, podłóg, ścian,
glazury, armatury sanitarnej itp.
Szybko i skutecznie usuwa
wszelkie zanieczyszczenia
i nie pozostawia smug,
a jego starannie dobrane
kompozycje zapachowe
pozwalają utrzymać przyjemny
zapach przez długi czas.
multi purpose cleaner

u 03

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 15,60 pln

płyn do mycia powierzchni
silnie zabrudzonych

power
cleaner

Profesjonalny preparat do mycia
silnie zabrudzonych powierzchni
twardych, niezabezpieczonych,
wodoodpornych i zasadowo
odpornych (np. laminat, glazura,
terakota, lastrico, linoleum, płytki
gresowe). Perfekcyjnie usuwa
zabrudzenia pochodzenia
organicznego (oleje) oraz
syntetycznego (smary)
w gospodarstwach domowych,
garażach, warsztatach,
szklarniach itp. Może
z powodzeniem służyć
do prania odzieży roboczej
i tapicerki samochodowej,
czyszczenia silników, mycia szyb
w piekarnikach i kominkach,
płotów, ogrodzeń, tarasów
i balkonów, do usuwania
zanieczyszczeń organicznych
z kostki brukowej
oraz z elewacji.
power cleaner

u 02

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 21,50 pln

skuteczna formuła
26
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płyn do mycia
paneli laminowanych

płyn do prania
dywanów i tapicerki

czyści i pielęgnuje

carpet &
upholstery

cleaner

laminate
floor liquid

Koncentrat na bazie alkoholu
do mycia paneli laminowanych.
Bardzo dobrze usuwa
zabrudzenia oleiste oraz
codzienny brud i kurz.
Nie pozostawia smug i zacieków
ani nie ingeruje w naturalne
właściwości mytych powierzchni.
Zalecany jest do mycia
i pielęgnacji podłogowych
i ściennych paneli laminowanych,
oklein meblowych oraz
lakierowanego drewna.
laminate floor liquid

nie zostawia smug

www.fmworld.com

carpet & upholstery cleaner

u 05

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 12,60 pln

u 04

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 27,95 pln

28

Płyn do usuwania plam
i zanieczyszczeń z dywanów
oraz tapicerki. Zawarte w nim
środki tworzą aktywną pianę,
która wnika głęboko we włókna,
skutecznie usuwając brud. Zawiera
antyelektrostatyk, dzięki któremu
włókna nie elektryzują się,
przez co wolniej pochłaniają nowy
kurz i brud. Przeznaczony jest
do prania ręcznego.

zawiera
antyelektrostatyk
orzeźwiający
cytrynowy
zapach

Czy
wiesz,
że…

Dywany mają bardzo długą i barwną historię.
Pochodzą z Azji, gdzie były ręcznie tkane już między
3 000 a 2 000 r. p.n.e. Za najstarszy zachowany
dywan uważa się znaleziony w Mongolii dywan
z Pazyryku (V-VI w. p.n.e.). Najsłynniejszym dywanem
jest… „latający dywan”, należący według legendy
do perskiego księcia Housaina, rozsławiony dzięki
„Baśniom z tysiąca i jednej nocy”.

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUKTY do mebli

pasta czyszcząca do metalu

furniture cleaner
(preparat do pielęgnacji mebli)

zawiera inhibitory
korozji

metal
cleaning paste

Skoncentrowana pasta czyszcząca
błyskawicznie usuwa zabrudzenia
i przywraca blask przedmiotom
wykonanym ze srebra, złota,
miedzi, aluminium, mosiądzu, stali
nierdzewnej, chromu i niklu.
Zapewnia czyszczonym
powierzchniom odpowiednią
pielęgnację, a zawarte w niej
inhibitory korozji opóźniają proces
niszczenia metali i gwarantują im
długotrwałą ochronę. Dzięki swym
właściwościom pasta znajduje
szerokie zastosowanie w domu
(biżuteria, sztućce, platery,
zegary, okucia, baterie i zlewy
ze stali nierdzewnej, instrumenty
muzyczne), ogrodzie (ogrodzenia,
żardiniery, metalowe lampy
i meble ogrodowe) oraz w garażu
(elementy metalowe w autach,
rowerach, motocyklach). Pasta
przeznaczona jest do czyszczenia
ręcznego. Nie zawiera żrących
kwasów, dlatego jest bezpieczna
zarówno dla czyszczonych
przedmiotów, jak i dla skóry.
Pasty nie należy stosować
do powierzchni powleczonych
metalem (np.: pozłacanych,
posrebrzanych, niklowanych,
chromowanych) lub pokrytych
farbą.
metal cleaning paste

U 07

164,00 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 50ml
CENA: 24,60 pln
30
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(wosk do pielęgnacji powierzchni skórzanych)

F

furniture

czyści i konserwuje

LEATHER WAX conditioner

Pragniesz, by Twoje meble cały czas
wyglądały jak nowe. By to osiągnąć
nie wystarczy tylko dbać o ich czystość.
Należy im zapewnić prawidłową pielęgnację.
Pochyl się z czułością nad każdym z mebli...

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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preparat do pielęgnacji MEBLI
zapobiega
osadzaniu się kurzu
furniture

cleaner

anti-dust

Doskonały preparat w aerozolu
wzbogacony woskiem oraz
składnikami antyelektrostatycznymi
przeznaczony jest do czyszczenia
i codziennej pielęgnacji mebli
wykonanych z drewna
i z materiałów drewnopodobnych.
Pozostawia na powierzchni
warstwę ochronną, a jego specjalne
składniki opóźniają powtórne
gromadzenie się kurzu.
Nie rysuje czyszczonych
powierzchni i nie zostawia smug.
furniture cleaner

f 01

52,33 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 300ml

CENA:

15,70 pln

WOSK do pielęgnacji
POWIERZCHNI SKÓRZANYCH
olejki pielęgnujące

leather wax

conditioner

Ochronny wosk stworzony na bazie
naturalnego wosku pszczelego
z dodatkiem olejków pielęgnujących.
Służy do pielęgnacji oraz impregnacji
powierzchni wykonanych z gładkiej
skóry naturalnej i ekologicznej.
Intensywnie odżywia skórę i sprawia,
że staje się ona bardziej miękka
i elastyczna. Przywraca polerowanym
powierzchniom naturalny kolor i blask
oraz zapobiega ich nadmiernemu
wysuszeniu i pękaniu. Polecany jest
do pielęgnacji skórzanych mebli
oraz tapicerki samochodowej, a także
galanterii skórzanej (torebki, aktówki,
walizki, portfele, paski, rękawiczki),
odzieży skórzanej (kurtki, płaszcze,
spodnie), obuwia, siodeł oraz innych
wyrobów kaletniczych. Wosku nie
należy stosować do zamszu i nubuku.
leather wax conditioner

f 02

109,33 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 300ml

słodki
aromat
karmelu
i wanilii
32
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zawiera
zabezpieczający
powierzchnię
wosk

CENA:

32,80 pln

do skór
syntetycznych
i naturalnych
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUKTY do kuchni
dishwashing liquids

INOX cleaner

KITCHEN cleaner

DESCALER all purpose

(płyny do mycia naczyń)

(płyn myjący do powierzchni i blatów kuchennych)

(preparat do czyszczenia stali nierdzewnej)
(uniwersalny odwapniacz)

DEGREASER extra power
(odtłuszczacz)

płyny do MYCIA NACZYŃ
Bardzo wysoka zawartość środków myjących (aż 20%) sprawia, że płyny
szybko i skutecznie usuwają tłuszcz oraz inne zabrudzenia pozostawiając
naczynia lśniące i czyste. Dodatkowo płyny wzbogacone zostały o glicerynę,
która znakomicie nawilża i pielęgnuje dłonie.

aloe

dishwashing liquid
Delikatny aromat aloesu
słynącego ze swych
pielęgnacyjnych właściwości.
Wyzwól jego niezwykłą
moc w swojej kuchni!

K 03

red

citrus

K

KITCHEN

dishwashing liquid
Słoneczna moc cytrusów
połączona ze świeżością kwiatu
wiśni. Niezwykle apetyczny
zapach, który na zawsze zagości
w Twojej kuchni.

K 02

dishwashing liquids
(bez pompki) 17,93 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

Kuchnia to pracownia, w której każdego dnia z pasją
realizujesz swoje kulinarne fantazje. Aby w spokoju
tworzyć, musisz ją utrzymywać w należytym porządku.
Jeśli szukasz najlepszych przepisów na czystość,
znajdziesz je na następnych stronach…

pompka

cena łączna zestawu: 15,37 PLN

34
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13,45 pln

CENA:

AC 05

1,92 pln
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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płyn myjący do powierzchni
i blatów kuchennych

kitchen
cleaner

Uniwersalny, niskopieniący
preparat do pielęgnacji
powierzchni kuchennych.
Znakomicie usuwa codzienne
zabrudzenia. Doskonały
do mycia i odtłuszczania szafek,
blatów, kuchenek, parapetów,
poręczy oraz ceramiki ściennej
i podłogowej. Nie pozostawia
smug i zacieków. Preparatem
można myć powierzchnie
emaliowane, ceramiczne, stalowe,
laminowane oraz kamienne.

do codziennego
stosowania

kitchen cleaner

odtłuszczacz
usuwa nawet stare, uciążliwe tłuszcze

degreaSER

extra power

Intensywnie działający
odtłuszczacz gruntownie
usuwa tłuste osady z blatów,
zlewów, frytkownic, wyciągów
wentylacyjnych, okapów,
piekarników, rusztów, płyt
kuchennych, kafli oraz innego
wyposażenia kuchni. Bez trudu
rozpuszcza nawet uporczywe,
przypalone i zalegające tłuszcze
oraz oleisty, lepki brud. Nie rysuje
czyszczonej powierzchni ani nie
pozostawia smug. Regularne
stosowanie preparatu znacząco
ułatwia utrzymanie czystości
i higieny w każdej kuchni.
Pozostawia na czyszczonych
powierzchniach czarujący aromat
świeżych kwiatów pomarańczy.

do zadań
specjalnych

K 01

degreaser extra power k

(bez rozpylacza) 21,47 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

CENA:

16,10 pln

CENA:
www.fmworld.com

AC 04

1,92 pln

05

(bez rozpylacza) 24,60 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

rozpylacz

36

47

18,45 pln
rozpylacz

cena łączna zestawu: 18,02 PLN

cena łączna zestawu: 20,37 PLN

CENA:

AC 04

1,92 pln
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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preparat do czyszczenia STALI
NIERDZEWNEJ
bezzapachowy

inox

cleaner

Preparat przeznaczony
do czyszczenia stali nierdzewnej
matowej (INOX). Zawarte
w nim delikatne silikony skutecznie
usuwają różnego rodzaju
zabrudzenia (np. ślady rąk, tłuste
osady), pozostawiając czyszczoną
powierzchnię dobrze zwilżoną,
błyszczącą i zabezpieczoną
przed powstaniem dalszych plam.
Szczególnie polecany jest
do czyszczenia stalowych
elementów lodówek, kuchenek
mikrofalowych, listew bocznych
płyt grzewczych oraz piekarników.
Preparatem można również
czyścić zewnętrzne części
garnków, takielunek i okucia
żeglarskie oraz stalowe elementy
dekoracyjne.

delikatne
silikony

inox cleaner

k 06

(bez atomizera) 113,00 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 250ml

CENA:

28,25 pln
atomizer

CENA:
38
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Czy
wiesz,
że…

W przeciwieństwie do wody destylowanej woda z kranu,
mineralna czy źródlana zawiera wiele metali, głównie
magnezu i wapnia. Z biegiem czasu ich sole wytrącają
się, co widzimy w postaci osadu na kranach i czajnikach.
Im twardsza woda, tj. im więcej zawiera soli metali, tym
częściej musimy usuwać kamień z naszych urządzeń.

descaler
all purpose

Profesjonalny kwasowy środek
o wysokiej wydajności. Świetnie
eliminuje kamień i osady wapienne
nawet z trudno dostępnych miejsc
(np. z elementów grzejnych).
Szczególnie zalecany jest
do oczyszczania czajników,
sitek, grzałek, żelazek, ekspresów,
zmywarek i innych urządzeń AGD.
Produkt nie zawiera surowców
petrochemicznych, syntetycznych
środków zapachowych, syntetycznych
barwników, syntetycznych
konserwantów ani surowców
modyfikowanych genetycznie.
Nie należy używać środka do
odwapniania powierzchni wrażliwych
na działanie kwasów organicznych
(chromowany i niechromowany
mosiądz, emalia, przedmioty
z tworzywa sztucznego wrażliwe
na działanie kwasu, aluminium oraz
powierzchnie z kamienia naturalnego
i sztucznego).
descaler all purpose

k 04

POJEMNOŚĆ: 000ml
CENA: 27,20 pln

AC 06

1,92 pln

uniwersalny odwapniacz

cena łączna zestawu: 30,17 PLN
Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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dla Ciebie dla Twojego domu

mleczko do czyszczenia
urządzeń kuchennych
i sanitarnych

PRODUKTY do łAZIENEK I KUCHNI
multi surface soft cleanser

(mleczko do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych)

drain cleaner

(granulki do udrażniania rur)

grout cleaner

(preparat do czyszczenia fug)

LIMESCALE & RUST remover gel
(żel do usuwania kamienia i rdzy)

aksamitna konsystencja
multi

surface
soft cleanser

Delikatne mleczko
do czyszczenia urządzeń
kuchennych, sanitarnych
i powierzchni niklowanych
pomaga usunąć nawet najbardziej
oporny brud nie rysując
powierzchni. Dzięki swojej
recepturze zapewnia doskonałą
pielęgnację i niepowtarzalny
połysk.
multi surface soft cleanser

bk 01

16,53 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

Dwie odmienne funkcje, ale wspólne potrzeby.
Kuchnia i łazienka, choć od siebie oddalone,
wymagają specjalnego traktowania.
Ty dbasz o ich wyjątkowy charakter,
a my zajmiemy się ich czystością.
40
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12,40 pln

świeży
cytrynowy
zapach

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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preparat do czyszczenia fug

żel do usuwania kamienia i rdzy

samooczyszczająca się
powłoka z nanocząsteczek

grout
cleaner

Preparat perfekcyjnie i szybko
usuwa zabrudzenia ze spoin
cementowych przy płytkach
ściennych oraz podłogowych
(glazura, terakota, gres,
marmur, mozaiki). Tworzy
samooczyszczającą się powłokę
z nanocząsteczek, która aktywnie
odpychając zanieczyszczenia
trwale chroni fugę przed
zabrudzeniami i zabezpiecza
przed nasiąkaniem wodą.
Preparat nie wypłukuje
ani nie odbarwia fug (można
nim czyścić zarówno białe,
jak i kolorowe spoiny).

odświeża kolory spoin
przyjemny cytrynowy aromat
grout cleaner

limescale
& rust

remover gel

Unikalna receptura żelu ułatwia
szybkie i skuteczne usuwanie
osadów z kamienia, mydła,
rdzawych plam i innych rodzajów
zanieczyszczeń osadzających się
na armaturze sanitarnej.
Za jego sprawą dawny blask
odzyskują nie tylko wanny,
umywalki i muszle klozetowe,
lecz także krany oraz prysznice.
Dzięki konsystencji delikatnego żelu
preparat utrzymuje się także
na powierzchniach obłych
(np. muszle klozetowe) – warstwa
substancji powleka czyszczoną
powierzchnię i pozwala działać
środkom powierzchniowo czynnym.

nie uszkadza mytej powierzchni
delikatny aromat
kwiatu pomarańczy

bK 04

limescale & rust remover gel

POJEMNOŚĆ: 750ml

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

CENA:

11,25 pln
rozpylacz

CENA:
42
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bk 03

(bez rozpylacza) 18,00 PLN/1L

(bez rozpylacza) 15,00 PLN/1L

AC 04

1,92 pln

13,50 pln
rozpylacz

cena łączna zestawu: 13,17 PLN

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World

cena łączna zestawu: 15,42 PLN

CENA:

AC 04

1,92 pln
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GRANULKI do udrażniania rur

dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUKTY do łazienek
shower cleaner

(płyn do mycia kabin prysznicowych)

bathroom cleaner
(płyn do mycia łazienki)

idealne
do
kuchni
i łazienki

drain cleaner
Preparat w granulkach
do samoczynnego udrażniania
rur i syfonów. Zawiera składniki
rozpuszczające tłuszcz
i odpady kuchenne.
Błyskawicznie eliminuje zator
i towarzyszący mu przykry zapach.
Stosowany regularnie pozwala
zachować właściwą czystość
i drożność odpływów. Granulek
nie należy stosować do udrażniania
syfonów i rur wykonanych
z aluminium.
drain cleaner

bk 02

24,70 PLN/1kg

waga: 500g

CENA:

12,35 pln

neutralizują tłuszcze
44
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B

bath

grease killer

Uwielbiasz swoją łazienkę. To Twój azyl,
oaza relaksu, domowe SPA… Musisz mieć
pewność, że jest pod każdym względem
doskonała. Bajecznie piękna. Niezwykle
wygodna. Idealnie czysta.

Produkty FM GROUP for home są oryginalnymi produktami FM GROUP World
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płyn do mycia kabin
prysznicowych

płyn do mycia ŁAZIENKI
niezwykła skuteczność

orzeźwiający zapach
grejpfruta i wiśni

shower

cleaner

Płyn do mycia kabin prysznicowych
dzięki swym aktywnym składnikom
umożliwia szybkie i skuteczne
usuwanie zanieczyszczeń
(np. osadów z mydła, plam
z wody, kamienia osadowego).
Płyn tworzy na czyszczonych
powierzchniach film, który
zapobiega ponownemu osadzaniu
się brudu. Z powodzeniem może
być stosowany do armatury
łazienkowej, wanien, glazury,
kabin prysznicowych i innych
powierzchni.

ochronny film zapobiegający
osadzaniu się brudu
shower cleaner

bathroom

cleaner

Wyjątkowy, wielofunkcyjny płyn
do mycia łazienki bez trudu usuwa
brud i plamy na armaturze łazienkowej,
glazurze, terakocie, kabinach
natryskowych oraz powierzchniach
z tworzyw sztucznych nie rysując
czyszczonych powierzchni. Jego
aktywne składniki znakomicie radzą
sobie z osadami z mydła, zaciekami
wodnymi, tłustymi plamami i innymi
zanieczyszczeniami, a unikalne środki
nabłyszczająco-pielęgnujące nadają
armaturze i ceramice łazienkowej piękny
połysk. Zawarte w płynie nanocząsteczki
krzemionki wnikają w najdrobniejsze
nierówności struktury, separując
cząsteczki brudu od mytej powierzchni.

świeży, długotrwały
cytrusowy aromat

ba 02

bathroom cleaner

(bez rozpylacza) 15,80 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

CENA:

11,85 pln
rozpylacz

CENA:
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ba 01

(bez rozpylacza) 15,80 PLN/1L

AC 04

1,92 pln

11,85 pln
rozpylacz

cena łączna zestawu: 13,77 PLN

cena łączna zestawu: 13,77 PLN

CENA:

AC 04

1,92 pln
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dla Ciebie dla Twojego domu

PRODUKTY do toalet

ŻEL do mycia
urządzeń sanitarnych

lemon wc cleaning gel
(żel do mycia urządzeń sanitarnych)

Czy
wiesz,
że…

lemon

Pierwszy spłukiwany wodą sedes
został zaprojektowany w XVI w. dla
Elżbiety I i zamontowany w jej zamku
w Kelston. Jego konstruktorem był
chrześniak królowej, Sir John Harrington,
z zamiłowania pisarz i poeta. Dzięki
skrupulatnym historykom dziś wiemy,
gdzie królowa chodziła piechotą...

wc cleaning gel

Gęsty żel przeznaczony jest
do mycia różnego typu urządzeń
sanitarnych. Skutecznie usuwa
osady z kamienia, rdzy, zacieki
wodne, tłuste plamy oraz inne
zanieczyszczenia. Czyszczonym
powierzchniom przywraca połysk,
łatwo się spłukuje, nie rysuje
powierzchni, pozostawia świeży,
przyjemny zapach.
lemon wc cleaning gel

t 01

15,93 PLN/1L

TOILET

T

POJEMNOŚĆ: 750ml

Toaleta to miejsce newralgiczne. Czuły papierek
lakmusowy, wskazujący poziom obowiązującej
w Twoim domu higieny. Systematyczne
czyszczenie i dezynfekcja toalety
to nie kaprys – to troska o zdrowie Twoje
i Twoich najbliższych.
48
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CENA:

11,95 pln

łatwo się spłukuje
świeży
cytrynowy
zapach
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dla Ciebie dla Twojego domu

akcesoria

wielofunkcyjna ŚCIERECZKA
w listkach

MULTI FUNCTION roll wipes
(wielofunkcyjna ściereczka w listkach)

DELICAT cloth

(ściereczka z mikrowłókien)

wygodny rulon o wymiarach ręczników papierowych
system otworków ułatwiający absorpcję
multi

function
roll wipes

34 listki
Wielofunkcyjna ściereczka
w listkach bardzo dobrze
sprawdza się przy czyszczeniu
różnego typu powierzchni
w gospodarstwie domowym.
Jej unikalna struktura z systemem
otworków ułatwia absorpcję
wody, substancji oleistych,
detergentów i farb. Ściereczka
jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne, nie pozostawia
smug i nie rysuje czyszczonych
powierzchni. Posiada perforację,
dzięki której z łatwością
oderwiesz potrzebną ilość
listków. Ściereczkę, po
wcześniejszym przepłukaniu,
można stosować wielokrotnie.
Ściereczki można umieścić na
podręcznym stojaku lub relingu.
multi function roll wipes

Praktyczne i niezastąpione. Precyzyjnie
czyszczą, dokładnie osuszają, znakomicie
polerują, a przede wszystkim zmniejszają
zużycie środków chemicznych. Będą doskonałą
pomocą w Twoim domu.
50
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CENA:

AC 03

27,90 pln

Wymiary pojedynczej ściereczki: 23x39 cm
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ŚCIERECZKA z MIKROWŁÓKIEN

dla Ciebie dla Twojego auta

KOSMETYKI SAMOCHODOWE
ALUMINIUM RIM cleaner

Syntetyczne mikrowłókno może być cieńsze
nawet 10 razy od nici jedwabiu i aż 100 razy
od ludzkiego włosa. Dzięki odpowiedniej
budowie jest bardzo wytrzymałe, chłonne
i sprężyste. Wynalezienie i udoskonalenie
mikrowłókien w drugiej połowie XX wieku
zrewolucjonizowało nie tylko przemysł
tekstylny, ale także rynek środków czystości.

(preparat do czyszczenia felg aluminiowych)

Czy
wiesz,
że…

idealna
dla alergików

COCKPIT care spray

(preparat do pielęgnacji kokpitów)

delicat
cloth

delicat cloth

CENA:

auto

Unikalna waflowa struktura
ściereczki DELICAT sprawia,
że tkanina perfekcyjnie poleruje
i osusza wycierane przedmioty,
nie pozostawiając smug, zacieków
ani kłaczków. Zastosowane w niej
mikrowłókno może wchłonąć
nawet 7-krotnie więcej wody niż
samo waży, dlatego ściereczka
znakomicie sprawdza się w roli
ręczniczka osuszającego szkło
i porcelanę. Ściereczki
z mikrowłókien w znacznym
stopniu zmniejszają zużycie
środków chemicznych, ponieważ
ich struktury pozwalają im
na czyszczenie powierzchni
za pomocą czystej wody lub
na sucho. Jednocześnie utrzymanie
w czystości samych ściereczek jest
wyjątkowo proste – można
je prać ręcznie lub w pralce
w temperaturze do 600C.

AC 02

27,90 pln

perfekcyjne wykończenie

Twój kierunek to czystość. Kolejne strony,
niczym sprawdzone drogowskazy,
wskażą Ci najkrótszą i najpewniejszą trasę.
Jedziesz z nami?

Wymiary ściereczki: 40x40 cm
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preparat do pielęgnacji
kokpitów

preparat do czyszczenia
felg aluminiowych

opóźnia proces starzenia się plastiku

bezpieczny dla lakieru

aluminium

rim

cleaner

Preparat doskonale usuwa bieżący brud
z felg i kołpaków oraz trudne zanieczyszczenia
pochodzenia eksploatacyjnego, np. nalot
z klocków hamulcowych. Jest bezpieczny
dla lakieru. Można go stosować także
do czyszczenia felg stalowych, chromowanych
i lakierowanych.

cockpit

care spray

Preparat perfekcyjnie czyści
care
spray
i pielęgnuje
powierzchnię
deski
rozdzielczej oraz elementów
plastikowych wewnątrz
samochodu. Dzięki zawartości
składników antyelektrostatycznych
hamuje ponowne osadzanie
się drobinek kurzu. Nadaje
czyszczonej powierzchni delikatny
połysk, a zawarte w preparacie
składniki pielęgnują powierzchnie
z tworzyw sztucznych opóźniając
proces starzenia się plastiku.
cockpit care spray au

01

59,50 PLN/1L

przywraca piękny blask
aluminium rim cleaner

POJEMNOŚĆ: 300ml

CENA:

17,85 pln

au 02

(bez rozpylacza) 31,47 PLN/1L

POJEMNOŚĆ: 750ml

CENA:

23,60 pln
rozpylacz

CENA:
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zapobiega
osiadaniu kurzu

AC 04

1,92 pln

delikatnie nabłyszcza
cena łączna zestawu: 25,52 PLN
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FM GROUP Polska Artur Trawiński
NIP: 898-195-35-47
zakład główny:
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 92 00 13 (14, 15, 16, 17, 18)
fax (71) 327 00 53, (71) 327 00 54
e-mail: zamowienia@perfumy.fm
DZIAŁ REKLAMACJI
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała
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

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

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
usługi telekomunikacyjne i produkty z nimi związane z Przewodnika FM GROUP Mobile.
Szczegółowe informacje uzyskasz: www.fmgroupmobile.pl
FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
adres siedziby:
ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław
adres korespondencyjny:
ul. Wrocławska 2a, Szewce
55-114 Wisznia Mała

Biuro Obsługi Klienta FM GROUP Mobile:
tel. +48 727 900 900
e-mail: bok@fmgroupmobile.pl
Automatyczne Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 727 900 200
Poczta Głosowa:
tel. +48 727 900 700

Salon sprzedaży:
ul. Rydygiera 15
50-248 Wrocław
tel. kom. +48 727 901 638
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie powielać.
Naśladownictwo naszych oryginalnych
produktów będzie uznawane za akt nieuczciwej
konkurencjI.
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