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potřeba, matka vynálezů

Přemýšleli jste někdy, jak by vypadal náš život bez mnoha dnes známých 
a používaných vynálezů? Bez tekutého mýdla? Bez pračky? Bez MLM? 
Rychle si zvykáme na pohodlí. Historie ukazuje, že pouze ti, kteří neustále 
hledají nová řešení, se mohou rozvíjet. Kdo nejde kupředu, ten se vrací. 
V FM GROUP neustále pracujeme na nových originálních, více 
specializovaných produktech, které vylepšují kvalitu Vašeho života. 
Tentokrát, kromě již známých a oceněných výrobků, Vám nabízíme univerzální 
pěnu zabraňující srážení vodní páry (str. 22). Díky ní bude každodenní koupel 
nebo jízda autem ještě pohodlnější. Jedná se také o neobyčejné vylepšení pro osoby, 
které nosí brýle! Vřele Vám ji doporučuji, stejně jako naše vonné produkty: parfémy 
pro interiér s vůní zeleného čaje (str. 9) a závěsné vůně do šatníků a aut (str. 10). 

Přeji Vám úspěšné nákupy.

Artur Trawiński
FM GROUP Polska
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www.fmgroup.cz/sunrise



představte si

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
Nabídka a ceny výrobků jsou závazné až do vyprodání zásob. 
Katalog výrobků FM GROUP FOR HOME č. 4 platí od ledna 2011. 
Katalogy a Marketingový Plán jsou jedinými zdroji informací 
společnosti FM GROUP o prodeji a reklamě výrobků FM GROUP.

���
plný radosti

Těšte se z každé chvilky, 
kdy můžete být se svými blízkými. 

Dům, ve kterém se žije bezpečně a příjemně. 
Ve kterém pohodlí a štěstí těch, kteří v něm bydlí, 
jsou vždy na prvním místě.
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 FURNITURE cleaner (přípravek na ošetřování nábytku)

 LEATHER WAX conditioner (vosk na kůži)

 FRESH WOODY SOAP citrus & conifers (tekuté mýdlo)

 ROYAL FRUITY SOAP mango & peach (tekuté mýdlo) 

 HOME PERFUME (parfémy pro interiér) ���
��
��
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�
�
�  

 AIR FRESHENERS (vůně do auta, kanceláře i domu) ���
��
��

��	
�
�
�

 WARDROBE FRAGRANCES (závěsné vůně do šatníku)

 LEMON WC cleaning gel (gelový čistič na WC) 

 MULTI FABRIC stain remover (odstraňovač skvrn) 

 LAUNDRY LIQUIDS (tekuté prací prostředky)

 FABRIC SOFTENERS (avivážní prostředky) 

 LUXURY FABRIC SOFTENERS (luxusní avivážní prostředky) 

 ANTI-CREASE ironing spray (sprej usnadňující žehlení) 

 MULTI FUNCTION roll wipes (víceúčelová utěrka v roli) 

 DELICAT cloth (utěrka z mikrovláken)

 ALUMINIUM RIM cleaner (prostředek na čištění hliníkových kol)

 COCKPIT care spray (prostředek pro péči o interiér auta)

 ANTI-MIST foam (pěna zabraňující srážení vodní páry)    

 CRT & LCD SCREEN cleaner (prostředek na čištění obrazovek)

 FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner (čistič skel krbů a trub)

 GLASS cleaner (tekutý čistič na okna)  

 MULTI PURPOSE cleaner (univerzální tekutý čistič)

 POWER cleaner (tekutý čistič na silně znečištěné povrchy) 

 LAMINATE floor liquid (tekutý čistič na laminované desky) 

 CARPET & UPHOLSTERY cleaner (tekutý čistič na koberce a čalounění)

 METAL cleaning paste (čistící pasta na kov) 

 DISHWASHING LIQUIDS (čisticí prostředky na mytí nádobí)

 KITCHEN cleaner (tekutý čisticí prostředek na kuchyňské povrchy a desky) 

 DEGREASER extra power (odmašťovač)

 INOX cleaner (prostředek na čištění povrchů z nerezu)

 DESCALER all purpose (univerzální odvápňovač) 

 MULTI SURFACE soft cleanser (krém na čištění kuchyňského 
 a sanitárního zařízení)

 GROUT cleaner (přípravek na čištění spár)

 LIMESCALE & RUST remover gel (gel na odstraňování vodního kamene a rzi)

 DRAIN cleaner (granulát pro zprůchodnění odtoků) 

 SHOWER cleaner (tekutý čistič na mytí sprchových koutů)

 BATHROOM CLEANER (tekutý přípravek na čištění koupelny) 
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VÝROBKY PRO PÉČI O TĚLO
pro Tebe a pro Tvou domácnost 

FRESH WOODY SOAP citrus & conifers
(tekuté mýdlo) 

ROYAL FRUITY SOAP mango & peach 
(tekuté mýdlo) 

Každý den, když vyjdete ven, dotýkáte se 
předmětů, na kterých je usazen prach, 

špína a bakterie. Proto potřebujete dokonalé 
mycí a příjemně vonící prostředky.
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Víte, 
že…

I přes zdání, voda mýdlo 
nerozpouští, pouze z něj vytváří 

emulzi. Mýdlo ve tvrdé vodě pění 
málo, v měkké vodě tvoří 

bohatou pěnu.

TEKUTÁ MÝDLA

Mýdla díky neutrálnímu pH 
(5,5) pokožku jemně myjí a 
pečují o ni. Zanechávají na 

pokožce čerstvou 
a jemnou vůni.

originální aroma 
jehličnanů 

a citrusů

�����������	�����

�����
�  !" � #�

OBSAH: 500 ml

CENA: 115 Kč

����$�%���&����'��(�)*
230 Kč/1l

Neobvyklé spojení vůně 
jehličnanů (jedle, smrku 
a cypřiše) s osvěžujícím 
akordem citrusů, citrónové 
trávy a jemným akcentem 
růžového dřeva. Vybraná 
kompozice pro ty, kteří 
očekávají nevšední dojmy.
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chutná vůně 
broskve 
a manga

Aromatická tekutá mýdla optimálně hydratují a změkčují pokožku a zajistí, že se 
pokožka stává hedvábně hladká a příjemná na dotek.

hydratují a změkčují pokožku

��	+����'���$

� "#,
��-./" � #�

OBSAH: 500 ml

CENA: 115 Kč

��&��������&����'��(�)0
230 Kč/1l

Sladké aroma chutného ovoce 
manga a broskve Vám umožní 
přenést se do tropické zahrady 
zalité sluncem. Dopřejte si chvíli 
odpočinku každý den.
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OSVĚŽUJÍCÍ VÝROBKY 
pro Tebe a pro Tvou domácnost 

HOME PERFUME  
(parfémy pro interiér) 

AIR FRESHENERS 
(vůně do auta, kanceláře i domu) 

WARDROBE FRAGRANCES
(závěsné vůně do šatníku) 

Víte, jak vytvořit jedinečnou atmosféru. 
Může působit na všechny smysly - originálně 
sestavenými barvami, romantickou hudbou 
a svůdnými vůněmi…
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osvěžující aroma

postupné 
uvolňování 
vůně

PARFÉMY pro interiér

$����'������
/�#
1���2

OBSAH: 40 ml

CENA: 200 Kč

$����'�������+���	������#�)3
4)))��560�

Jemná nota zeleného čaje Vás 
přenese do světa exotiky a 
dobrodružství, její svěží vůně 
povzbudí Vaše sebevědomí a 
nabije okolí pozitivní energií. 

Parfémy pro interiér Green Tea jsou dokonalou směsí vonných olejů v efektní 
lahvičce předurčené pro Váš dům. Komplet zahrnuje elegantní skleněnou 
lahvičku s vonným olejem a 5 ratanových třtinek.
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VŮNĚ  
do auta, kanceláře i domu

originální design 
CENA: 50 Kč 

���������$�	���

FM 25 – Harmonické spojení frézie, 
kosatce, mučenky, exotického 
ovoce a bílého cedru.

 ��0*

FM 81 – Lehce excentrická vůně 
květů magnólie, fialky a konvalinky 
prolomená lahodnou vůní jablka 
a zelené okurky. 

 ��9:

FM 147 – Jediná kompozice, ve které 
tak ideálně ladí noty mandarinky, 
liči, švestky a konvalinky.

 ��9;

FM 52 – Hypnotizující vůně citrusu, 
jablka, skořice a hřebíčku.

 H 13

Originální lepenkové lahvičky 
byly  nasyceny vonnou směsí 
z nejoblíbenějších parfémů FM GROUP. 
Byly vyrobeny z velmi kvalitní absorpční 
lepenky. Postupně uvolňující se aroma 
osvěží prostory auta, kanceláře či domu. 



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 11

ZÁVĚSNÉ VŮNĚ DO ŠATNÍKU

%�����<�����+��	��
=.�/
= �2.21

%�����<�����+��	��
(���>�
�-22"

CENA: 120 Kč

��		&�<���?��%�����<�����+��	����#�)9

CENA: 120 Kč 

���	�	+������%�����<�����+��	����#�)4

Vůně do šatníku, napuštěná originální kompozicí, postupně uvolňuje jemné aroma 
a provoní skříně a šatníky. Je to osvědčené řešení pro Váš dům a kancelář.

Vpusťte do své skříně sladký 
nádech mandarinky, jasmínu a 
vanilky! Vůně ideálně ladí s 
luxusní aviváží SUNNY BREEZE 
a parfémem FM 23.

Nechte se unášet závanem 
jasmínu, bílé růže, bambusu, 
jablka a citrónu! Aroma tvoří 
dokonalou kompozici s 
parfémem FM 33.



PRACÍ PROSTŘEDKY 
pro Tebe a pro Tvou domácnost 
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MULTI FABRIC stain remover 
(odstraňovač skvrn) 

LAUNDRY LIQUIDS 
(tekuté prací prostředky) 

FABRIC SOFTENERS
(avivážní prostředky)

LUXURY FABRIC SOFTENERS 
(luxusní avivážní prostředky)

ANTI-CREASE ironing spray
(sprej usnadňující žehlení)

Cíl byl jeden: bez ohledu na to, zda perete ručně 
nebo házíte všechno do pračky, musíte mít 
jistotu, že Vaše věci budou ideálně čisté, 
rozkošně měkké a budou úžasně vonět. 
Tento cíl se nám podařilo splnit na 100%.
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neobsahuje chlór

aktivní 
enzymy

pohodlný 
rozprašovač 
umožňuje nanést 
tento prostředek 
přímo na skvrnu

ODSTRAŇOVAČ SKVRN

  

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 125 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 110 Kč

��������<��������	����������,�)0
(bez rozprašovače) 147 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Tekutý odstraňovač skvrn 
obohacený aktivními enzymy, 
účinně odstraňuje i odolné skvrny. 
Neobsahuje chlór a díky tomu je 
možné jej používat jak na bílé, 
tak na barevné tkaniny. 
Neničí strukturu vláken. 
Doporučuje se i na velmi 
jemné materiály.
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TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY

smyslná vůně fialky 
a magnólie (FM 81) ���	��&���A���

@ , -��
B.B.!

OBSAH: 1000 ml

CENA: 145 Kč

�����������������	��&���A�����,�)*

Speciálně zvolené složky 
prostředku chrání oděv před 
ztrátou barev, vytahováním a 
srážením. Tekutý prací prostředek 
je vhodný i pro praní černého a 
velmi tmavého oblečení. Skvěle 
odstraňuje nečistoty různého 
druhu. Tekutá konzistence 
prostředku způsobuje, že se 
dokonale rozpouští ve vodě, 
perfektně působí také při nízkých 
teplotách a nezanechává na prádle 
usazeniny. Tekutý prací prostředek 
lze používat pro všechny typy 
praček, ale i na ruční praní. 
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Víte, 
že… Za vynálezce pračky je považován Američan 

James King. V roce 1851 získal patent na první 
bubnovou ručně poháněnou pračku. Na první 
pračku s elektrickým motorem jsme museli čekat 
až do roku 1909. První automatická pračka byla 
zkonstruována teprve v roce 1937.

účinný také při nízkých 
teplotách

pro všechny druhy 
praček i na ruční praní

���	��&���A���
��./�

jemná vůně divoké orchideje

OBSAH: 1000 ml

CENA: 130 Kč

%$�������	��&���A�����,�)C

Unikátní složky tekutého pracího 
prostředku oživují světlé i bílé 
barvy a dávají jim nezvyklou 
svěžest a lesk. Dokonale odstraňují 
znečištění všeho druhu. Prostředek 
se díky tekuté konzistenci rychle 
rozpouští ve vodě, dokonale se 
vyplachuje a nezanechává skvrny. 
Prostředek působí při všech 
teplotách, bez ohledu na stupeň 
tvrdosti vody použité při praní.  
Doporučuje se také pro praní 
jemného prádla.
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AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDKY
dlouhotrvající příjemná vůně

OBSAH: 1000 ml

CENA: 130 Kč

���	���	���&���<���������	����,�)4

OBSAH: 1000 ml

CENA: 130 Kč

<�����������<���������	����,�)9

Sladká intenzivní kompozice 
vytvořená z teplé vůně jasmínu 
podkreslená mocnou silou pižma. 

Neobvykle romantické spojení 
jemné vůně růže s čerstvou 
vzdušnou vůní magnólie, 
obohacené sladce vonícím 
medem.  



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 17

Víte, 
že…

I krátký dotek postačí k přenesení náboje mezi 
naší kladně nabitou kůží a záporně nabitým 
vlněným svetrem. V závislosti na materiálu, 
jeho drsnosti, teplotě či vlhkosti ovzduší mohou 
výboje dosahovat dokonce až 2000 - 4000 V! 
Ačkoli je to nepříjemné, naštěstí 
ne životu nebezpečné.

��<���������	��
, .=�
�-2

OBSAH: 1000 ml

CENA: 130 Kč

���	��������<���������	����,�)3

Osvěžující aroma čerstvě 
nasbíraných bambusových listů se 
silným důrazem limetky, zmírněný 
teplým akordem konvalinky a 
cedrového dřeva.   

Koncentrované aviváže 
ideálně změkčují prádlo 
a zajišťují, že je měkké 
a nadýchané.

Obnovují rovnováhu iontů 
a zabraňují elektrizování 
oblečení. Zanechávají na 
oblečení dlouhotrvající a 
příjemnou vůni.
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luxusní AVIVÁŽNÍ PROSTŘEDKY

rafinované kompozice vůní

��D��&���<���������	��
1#�!�2
��@��/

Ideálně vybrané složky luxusní 
aviváže znamenitě změkčují a 

parfémují tkaniny. 

OBSAH: 1000 ml

CENA: 150 Kč

�������+����	���D��&���<���������	����,�);

Přitažlivá vůně čerstvě rozkvetlých 
bílých růží ovinutých divokým 
břečťanem, posílená vůní 
mandarinky a africké 
orchideje (FM 10).
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vysněná lehkost a pružnost

��D��&���<���������	��
(���>�
�-22"

��D��&���<���������	��
B. ,�/
��,�2!.!

OBSAH: 1000 ml

CENA: 150 Kč

��		&�<���?����D��&���<���������	����,�0)

OBSAH: 1000 ml

CENA: 150 Kč

�'��	�������������D��&���<���������	����,�):

Svůdná a velmi smyslná 
vůně čerstvých mandarinek, 
prohloubená silnými tóny jasmínu 
a sladké vanilky (FM 23). 

Poněkud excentrická vůně květů 
magnólie, fialky a konvalinky, 
ve které se prolíná lahodná vůně 
jablka a zelené okurky (FM 81). 

Pro jejich výrobu byly použity exkluzivní kompozice vůní, dosud používané při 
výrobě parfémů a kosmetických produktů.
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sprej usnadňující
ŽEHLENÍ

���	�	+��'��&
#2/.E@��#��

bez 
kropení 

a napařování

snadno 
vede 

žehličku

výjimečná vůně borovice po dešti

film 
vyrovnávající 

zmačkaná místa

OBSAH: 300 ml

CENA:�00)��5

�	��E����������	�	+��'��&��,�)F
367 Kč/1l

Parfémovaná pěna usnadňující 
žehlení tvoří na povrchu látek 
jemný film, který vyrovnává 
zmačkaná místa a zvyšuje pevnost 
žehlené látky, díky čemu látka 
klade menší odpor žehličce. 
Nepoškozuje strukturu vláken. 
Žehlenému oblečení dodává 
elegantní vzhled. 
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UNIVERZÁLNÍ VÝROBKY
pro Tebe a pro Tvou domácnost

Ve Vašem domově, bez ohledu na jeho 
vybavení, vládne jeden styl - čistota. 

Ta zajišťuje, že má Váš byt neopakovatelný 
charakter. Věnujete pozornost každému 

detailu. My budeme také…

MULTI PURPOSE cleaner 
(univerzální tekutý čistič)

POWER cleaner
(tekutý čistič na silně znečištěné povrchy) 

LAMINATE floor liquid 
(tekutý čistič na laminované desky) 

CARPET & UPHOLSTERY cleaner
(tekutý čistič na koberce a čalounění) 

METAL cleaning paste 
(čistící pasta na kov)

ANTI-MIST foam  
(pěna zabraňující srážení vodní páry) 

CRT & LCD SCREEN cleaner
(prostředek na čištění obrazovek) 

FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner 
(čistič skel krbů a trub)

GLASS cleaner 
(tekutý čistič na okna) 
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PĚNA zabraňující srážení 
VODNÍ PÁRY 

����
#2/.E=.�/

skvělá 
na brýle

zvyšuje komfort 
využívání 

zařízení

zvyšuje 
bezpečnost jízdy

OBSAH: 300 ml

CENA: 130 �5

�	��E�����������-�):
434 Kč/1l

Pěnu doporučujeme na všechny 
druhy povrchů, vystavených 
zapařování: okna, zrcadla, 
sprchové kouty, kachličky, 
automobilová skla či skla brýlí. 
Nejen že dokonale myje, ale 
rovněž zanechá neviditelnou 
ochrannou vrstvu, která chrání 
povrch před sražením páry 
a usazováním prachu. 
Nezanechává šmouhy.



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 23

prostředek na čištění OBRAZOVEK

����	��
�@���2
@�/���,@!

zabraňuje 
usazování prachu

bez alkoholu

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 100 Kč

OBSAH: 250 ml

CENA: 85 Kč

���������������	�����	���-�);
(bez atomizéru) 340 Kč/1l

CENA: 15 Kč

atomizér��#@�)3

Čisticí prostředek je vhodný 
na čištění skleněných povrchů, 
povrchů z tekutých krystalů 
a plastových povrchů. Účinně 
odstraňuje špínu, prach, otisky 
a mastné skvrny z počítačových 
monitorů, LCD obrazovek, 
dálkových ovladačů, mobilních 
telefonů a počítačových klávesnic. 
Nezanechává šmouhy. 
Vytváří elektrostatický povrch 
a tím zamezuje opětovnému 
usazování prachu. 
Neobsahuje alkohol.
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čistič skel KRBŮ a TRUB

����	��

�.���,#@�
1,#����� B�2

  

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 105 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 90 Kč

����'�����+����������	�����	����-�)3
(bez rozprašovače) 120 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Prostředek výborně odstraňuje 
připáleniny, připálený tuk a 
kouřové skvrny (mour, saze), 
které se tvoří v troubách, 
krbech, roštech, grilech a na 
zařízeních pro domácnost 
(pánve, hrnce atp.). Je vhodný 
zejména na čištění skel krbů a 
trub. Neškrábe čištěný povrch 
a nezanechává skvrny.
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Víte, 
že… Za skla, která máme dnes v oknech, vděčíme 

normandským řemeslníkům ze 14. století. Zdokonalili 
techniku výroby tenkého, plochého skla a malé tenké 
tabule začali rámovat do olověných rámečků. Tak vznikly 
první skleněné tabulky zvané vitráže.  Dříve se do oken 
vsazovaly dokonce i poloprůsvitné alabastrové destičky.

����	��
1,#��

obohacen leštícím prostředkem

obsahuje nanočástice 
křemenu

tekutý čistič na OKNA

  

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 105 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 90 Kč

+���������	����-�)0
(bez rozprašovače) 120 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Čisticí prostředek na čištění oken 
s alkoholem rychle a účinně 
odstraňuje tuk a špínu (zejména 
otisky), a v něm obsažené leštící 
prostředky zajišťují oknům 
krystalický lesk. Díky obsahu 
unikátních nanočástic tvoří na 
povrchu oken film, který 
zabraňuje usazování špíny. 
Zanechává příjemné aroma. 
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UNIVERZÁLNÍ tekutý čistič

originální vůně 
čerstvých květů 

granátu

výborný pro čištění velkých ploch

����	��
�-�� ��
=-,/.

OBSAH: 1000 ml

CENA: 130 Kč

������'��'��������	����-�)C

Univerzální tekutý čistič je určen 
na čištění a ošetřování všech 
druhů omyvatelných povrchů 
– kuchyňských desek, podlah, 
stěn, glazury a sanitární armatury 
atd. Rychle a účinně odstraňuje 
všechny nečistoty, nezanechává 
šmouhy a jeho pečlivě vybrané 
aromatické složení udržuje 
příjemnou vůni po 
dlouhou dobu.



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 27

����	��
� ���

tekutý čistič na 
SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ povrchy

účinné složení

OBSAH: 1000 ml

CENA: 175 Kč

'�%�������	����-�)*

Profesionální přípravek na mytí 
silně znečištěných povrchů: 
tvrdých, nechráněných, 
odolných proti vodě a alkáliím 
(např. laminát, glazura, terakota, 
lastrico, linoleum, dlažby). 
Perfektně odstraňuje nečistoty 
organického původu (oleje), 
jakož i syntetického původu 
(maziva) v domácnostech, 
garážích, dílnách, sklenících 
atd. Určeno k praní pracovních 
oděvů a čalounění ve vozidle, 
čištění motorů, čištění skla v 
troubách a krbech, plotů, ohrad, 
teras a balkonů, k odstraňování 
organických nečistot 
z dlaždic a fasád. 
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tekutý čistič na LAMINOVANÉ 
PODLAHY

��������A���
,#=.2#/�

čistí a ošetřuje

nezanechává šmouhy

OBSAH: 1000 ml

CENA: 215 Kč

����	������������A�����-�)9

Koncentrát na bázi alkoholu na 
mytí laminovaných podlah. 
Velmi dobře odstraňuje olejové 
skvrny a každodenní špínu a 
prach. Nezanechává šmouhy a 
skvrny a nenarušuje přirozené 
vlastnosti čištěných ploch. 
Doporučuje se pro čištění a 
ošetřování podlahových a 
nástěnných laminovaných 
desek, nábytkových překližek 
a lakovaného dřeva.
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Víte, 
že…

Koberce mají velmi dlouhou a barvitou historii. 
Pocházejí z Asie, kde se tkaly ručně již mezi roky 
3 000 a 2 000 př.n.l. Za nejstarší dochovaný se považuje 
koberec nalezený v Mongolsku, koberec z Pazyryku 
(6. - 5. stol. př. n. l.). Nejslavnějším kobercem je „létající 
koberec“, patřící dle legendy perskému princi Husajnovi, 
proslavený díky „Pohádkám tisíce a jedné noci”. 

tekutý čistič na 
KOBERCE A ČALOUNĚNÍ

����	��
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citrónová 
vůně

obsahuje antistatické 
složky

OBSAH: 1000 ml

CENA: 105 Kč

���'������'$������&�����	����-�)4

Tekutý čistič na odstraňování 
skvrn a nečistot z koberců a 
čalounění. Složky, které obsahuje, 
tvoří aktivní pěnu, jež proniká 
hluboko do vláken a účinně 
odstraňuje nečistoty. Obsahuje 
antistatické složky, díky kterým 
vlákna neelektrizují a nepřitahují 
nový prach a nečistotu. Je určen k 
ručnímu čištění.
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čistící pasta na KOV

����	�	+�'����
=�/#,čistí a konzervuje

obsahuje látky zabraňující 
korozi

OBSAH: 150 ml

CENA: 180 Kč

����������	�	+�'������-�)F
1200 Kč/1l

Koncentrovaná čistící pasta 
okamžitě odstraňuje nečistoty a 
vrací lesk předmětům vyrobených 
ze stříbra, zlata, mědi, hliníku, 
mosaze, nerezavějící oceli, 
chromu a niklu. Čištěným 
povrchům zajišťuje příslušnou 
péči a protikorozní prostředky 
v ní obsažené zpomalují proces 
narušování kovů a zajišťují jim 
dlouhodobou ochranu. Díky svým 
vlastnostem má tato pasta široké 
využití v domácnosti (bižuterie, 
příbory, hodiny, kování, baterie a 
dřezy, hudební nástroje), zahradě 
(oplocení, stojany na květiny, 
kovové lampy a zahradní nábytek) 
a v garáži (kovové součásti v 
autech, kolech, motocyklech). 
Pasta je určena pro ruční čištění. 
Neobsahuje agresivní kyseliny, 
proto je bezpečná jak pro čištěné 
předměty, tak i pro pokožku.  
Pastu nepoužíváme na povrchy 
potažené kovem (např.: pozlacené, 
postříbřené, poniklované, 
pochromované) nebo 
natřené barvou.



VÝROBKY NA NÁBYTEK
pro Tebe a pro Tvou domácnost 
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FURNITURE cleaner 
(přípravek na ošetřování nábytku) 

LEATHER WAX conditioner
(vosk na kůži) 

Toužíte po tom, aby Váš nábytek celou dobu 
vypadal jako nový. K tomu nestačí jen zajistit 

jeho čistotu. Je nezbytná pravidelná péče. 
Sehněte se s láskou ke každému kousku…
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přípravek na ošetřování NÁBYTKU

zabraňuje usazování 
prachu

sladká vůně 
karamelu a 

vanilky 

obsahuje vosk, 
který chrání 

povrchy

�	��E����
@,�#2��
�-�2./-��

OBSAH: 300 ml

CENA: 115 Kč

���	����������	������)0
383 Kč/1l

Výkonný čisticí prostředek 
ve spreji, obohacený o vosk a 
antielektrostatické složky. 
Je určen pro čištění a každodenní 
ošetřování nábytku vyrobeného 
ze dřeva a obdobných materiálů. 
Na povrchu zanechává ochrannou 
vrstvu a jeho speciální složky 
zamezují opětovnému usazování 
prachu. Neškrábe čištěné povrchy 
a nezanechává šmouhy.
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VOSK NA KŮŽI

��	�����	��
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vhodný pro 
přírodní 
i syntetickou kůži

ošetřující oleje

OBSAH: 300 ml

CENA: 245 Kč

����$���%�D���	�����	������)*
817 Kč/1l

Ochranný vosk vytvořený na bázi 
přírodního včelího vosku s přídavkem 
ošetřujících olejů. Slouží k ošetření 
a impregnaci povrchů vyrobených 
z hladké přírodní a ekologické kůže. 
Intenzivně vyživuje kůži a zajišťuje, že 
se stává měkčí a elastičtější. Leštěným 
povrchům vrací přirozenou barvu a 
lesk a zabraňuje jejich nadměrnému 
vysoušení a praskání. Vhodné pro 
čištění koženého nábytku a čalounění, 
kožené galanterie (kabelky, aktovky, 
kufry, peněženky, opasky, rukavice), 
kožených oděvů (bundy, kabáty, 
kalhoty), obuvi, sedel a jiných 
kožených předmětů. Vosk 
nepoužíváme na semiš a nubuk.
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VÝROBKY DO KUCHYNĚ
pro Tebe a pro Tvou domácnost 

Kuchyně je pracovna, ve které každý den s vášní realizujete 
své kulinářské fantazie. Abyste mohli svobodně tvořit, 
musíte ji udržovat v patřičném pořádku. 
Pokud hledáte nejlepší recepty na čistotu, 
naleznete je na následujících stránkách…

INOX cleaner
(prostředek na čištění povrchů z nerezu)

DESCALER all purpose 
(univerzální odvápňovač)

DISHWASHING LIQUIDS
(čisticí prostředky na mytí nádobí) 

KITCHEN cleaner
(tekutý čisticí prostředek na kuchyňské povrchy a desky)

DEGREASER extra power
(odmašťovač)

� �.
/@
�
�2
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čisticí prostředky na NÁDOBÍ
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CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 120 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 105 Kč

���$%��$�	+���A����
(bez pumpičky) 140 Kč/1l

CENA: 15 Kč

pumpička��#@�)4

Sluneční síla citrusů spojená 
s čerstvým višňovým květem. 
Neobvykle půvabná vůně, která se 
navždy usadí ve Vaší kuchyni. 

 ��)*

Jemné aroma aloe, které 
je proslulé svými léčivými 
schopnostmi. Osvoboďte jeho 
neobyčejnou sílu ve své kuchyni!
���)C

Velmi vysoká účinnost každého čisticího prostředku (až 20%) způsobuje, že stačí 
pouze pár kapek a špinavé nádobí je znovu čisté a lesklé. Navíc jsou prostředky 
obohaceny glycerínem, který dobře hydratuje a chrání pokožku rukou. 
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tekutý čisticí prostředek na 
KUCHYŇSKÉ POVRCHY A DESKY 

����	��
�./@��2

pro každodenní 
použití

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 145 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 130 Kč

����$�	�����	������)0
(bez rozprašovače) 173 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Univerzální nízko pěnící 
prostředek na ošetřování 
kuchyňských povrchů. Výborně 
odstraňuje každodenní 
špínu. Dokonalý na mytí a 
odmašťování skříní, desek, 
parapetů, zábradlí (madel), jakož 
i nástěnné a podlahové keramiky. 
Nezanechává šmouhy ani skvrny. 
Je možno používat na smaltované, 
keramické, kovové, laminované a 
kamenné povrchy. 
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ODMAŠŤOVAČ 

�D����'�%��
!�1��#���

odstraňuje i starší a odolné mastnoty

pro zvláštní 
použití

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 160 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 145 Kč

��+��������D����'�%�����)4
(bez rozprašovače) 193 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Intenzivně působící odmašťovač 
důkladně vyčistí mastné usazeniny 
z desek, dřezů, fritéz, digestoří, 
okapů, pečících trub, roštů, 
kuchyňských desek, kachliček a 
jiného kuchyňského vybavení. Bez 
obtíží rozpouští silně připálené 
a odolné mastnoty a olejnatou, 
lepkavou špínu. Neškrábe čištěný 
povrch a nezanechává šmouhy. 
Pravidelné používání prostředku 
výrazně usnadňuje udržování 
čistoty a hygieny v každé kuchyni. 
Na čištěném povrchu zanechává 
okouzlující aroma čerstvých 
pomerančů. 
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prostředek na čištění povrchů 
z NEREZU

����	��
.2 K

bez vůně

jemné 
silikony

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 230 Kč

OBSAH: 250 ml

CENA: 215 Kč

�	�D�����	������)3
(bez atomizéru) 860 Kč/1l

CENA: 15 Kč

atomizér��#@�)3

Prostředek je určen k čištění 
nerezavějící matné oceli (INOX). 
Obsahuje jemné silikony, které 
účinně odstraňují různé typy 
nečistot (např. otisky, mastné 
usazeniny). Zanechávají čištěný 
povrch navlhčený, lesklý a chrání 
ho před vznikem dalších skvrn. 
Je vhodný především k čištění 
ocelových součástí lednic, 
mikrovlnných trub, bočních lišt 
ohřívacích desek a pečících trub. 
Tímto prostředkem je možné také 
čistit vnější části hrníčků, takeláží 
a plachetního kování, jakož i 
ocelových dekoračních součástí.
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Víte, 
že… Oproti destilované vodě obsahuje voda z vodovodu, 

minerální či pramenitá voda velké množství kovů, především 
magnézium a vápník. Postupem času se jejich soli vylučují, 
což vidíme na sedimentech vodovodních kohoutků a 
čajových konvic. Čím tvrdší voda, tj. čím více solí kovů, tím 
častěji musíme kámen z našich zařízení odstraňovat.

univerzální ODVÁPŇOVAČ

����'��'���
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OBSAH: 1000 ml

CENA: 210 Kč

��������������'��'�������)9

Profesionální kyselinový 
prostředek s vysokou účinností. 
Důkladně odstraňuje vodní kámen 
a usazeniny z těžko dostupných 
míst (např. z ohřívacích částí). 
Doporučujeme zejména pro čištění 
varných konvic, sítek, spirálek, 
žehliček, kávovarů, myček a jiných 
domácích spotřebičů.

Produkt neobsahuje petrochemické látky, 
syntetické vonné prostředky, syntetické 
konzervanty, syntetická barviva ani 
geneticky modifikované látky.

Nepoužívejte prostředek k 
odvápňování povrchů citlivých na 
organické kyseliny (chromovaná 
i nechromovaná mosaz, smalt, 
předměty z umělé hmoty citlivé na 
kyseliny, hliník a povrchy z přírodního 
i umělého kamene).



VÝROBKY DO KOUPELNY / KUCHYNĚ
pro Tebe a pro Tvou domácnost 
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Dvě odlišné funkce, ale stejné požadavky. 
Kuchyně a koupelna, i když jsou od sebe 
vzdáleny, vyžadují zvláštní zacházení. Vy usilujete 
o jejich výjimečný vzhled, my se postaráme o 
jejich čistotu.

MULTI SURFACE soft cleanser 
(krém na čištění kuchyňského a sanitárního zařízení) 

GROUT cleaner 
(přípravek na čištění spár)

LIMESCALE & RUST remover gel
(gel na odstraňování vodního kamene a rzi)

DRAIN CLEANER
(granulát pro zprůchodnění odtoků)



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 41

krém na čištění KUCHYŇSKÉHO a 
SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ
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sametová konzistence

svěží 
citrónová
vůně

OBSAH: 750 ml

CENA: 105 Kč

�����������������������	�����(��)0
140 Kč/1l

Jemný krém na čištění 
kuchyňského a sanitárního zařízení 
a niklovaných povrchů pomáhá 
odstranit i odolnou špínu 
a neškrábe povrch. 
Díky svému složení zajišťuje 
dokonalou ochranu a 
neopakovatelný lesk.
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přípravek na čištění SPÁR
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1� -/

samočisticí vrstva z nanočástic

obnovuje barvy spár

příjemná citrónová vůně

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 110 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 95 Kč

+���������	����(��)9
(bez rozprašovače) 127 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Prostředek rychle a efektivně 
odstraňuje nečistoty z 
cementových spár kachliček 
a dlažeb (glazura, terakota, 
dlažba, mramor, mozaiky). Tvoří 
samočisticí vrstvu z nanočástic, 
která aktivně odstraňuje 
nečistoty, trvale chrání spáry proti 
nečistotám a ochraňuje před 
nasakováním vody. Prostředek 
nebarví spáry (je určen k čištění 
jak bílých, tak barevných spár). 
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gel na odstraňování vodního 
KAMENE a RZI
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nepoškozuje čištěný povrch

jemná vůně pomerančového 
květu

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 120 KČ

OBSAH: 750 ml

CENA: 105 Kč

�������������������������+����(��)C
(bez rozprašovače) 140 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Unikátní složení gelu účinně 
odstraňuje usazeniny vodního 
kamene, mýdla, rezavých skvrn a 
jiných druhů znečištění usazujících 
se na sanitární armatuře.  Tento 
prostředek navrací lesk nejen vanám, 
umyvadlům a záchodovým mušlím, 
ale také kohoutkům a sprchám. 
Díky konzistenci jemného gelu 
prostředek nestéká z oblých povrchů 
(např. záchodové mušle). Vrstva 
přípravku vytvoří na povrchu čištěné 
plochy film a umožňuje působení 
aktivních látek.
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GRANULÁT pro zprůchodnění 
ODTOKŮ

ideální 
do kuchyně 
a koupelny

neutralizuje mastnotu

+������������
!�#.2�@,�#2��

HMOTNOST: 500 g

CENA:�004��5

����	�����	����(��)*
230 Kč/1kg

Prostředek v podobě granulí na 
samočinné čištění trubek a sifonů. 
Obsahuje složky rozpouštějící tuk 
a kuchyňské odpady. Okamžitě 
odstraňuje usazeniny a nepříjemný 
zápach, který je doprovází. Při 
pravidelném používání zanechává 
odtoky čisté a průchodné. Granulky 
nepoužíváme ke zprůchodnění 
sifonů a trubek z hliníku.
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VÝROBKY DO KOUPELNY
pro Tebe a pro Tvou domácnost

Milujete svoji koupelnu. To je Váš azyl, oáza 
odpočinku, domácí lázně… Musíte mít jistotu, 

že je v každém ohledu dokonalá. Báječně 
krásná. Nezvykle pohodlná. 

Perfektně čistá.

SHOWER cleaner
(tekutý čistič na mytí sprchových koutů) 

BATHROOM cleaner
(tekutý přípravek na čištění koupelny) 
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tekutý čistič na mytí 
SPRCHOVÝCH KOUTŮ

����	��
�� ���

ochranný povlak, který 
zabraňuje usazování nečistot

osvěžující vůně grepu 
a višní

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 110 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 95 Kč

�$�%�������	����(#�)*
(bez rozprašovače) 127 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Tekutý čistič na mytí sprchových 
koutů díky aktivním složkám rychle 
a účinně odstraňuje nečistoty (např. 
usazeniny z mýdla, skvrny z vody, 
vodní kámen). Tekutý prostředek 
tvoří na čištěném povrchu film, 
který zabraňuje opětovnému 
usazování nečistot. Může být 
používán i na koupelnové vybavení, 
vany, glazury, sprchové kouty 
a jiné povrchy.
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tekutý přípravek na ČIŠTĚNÍ KOUPELNY

����	��
(#/��  =

mimořádná účinnost

��8LMN�����$�����HM�M�
��������
���	8

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 110 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 95 Kč

<��$���������	����(#�)0
(bez rozprašovače) 127 Kč/1l

CENA: 15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Mimořádný víceúčelový čistič na čištění 
koupelny odstraňuje bez obtíží špínu 
a skvrny na koupelnovém vybavení, 
glazuře, terakotě, sprchových koutech a 
na povrchách z umělé hmoty, přičemž 
čištěný povrch neškrábe. Aktivní složky 
přípravku si umí skvěle poradit s povlaky 
od mýdla, mastnými skvrnami a jinými 
nečistotami. Unikátní leštící a ošetřující 
prostředky dávají koupelnové armatuře 
a keramice nádherný lesk. Nanočástice 
křemene, obsažené v čisticím prostředku, 
pronikají do nejdrobnějších nerovností 
struktury a odstraňují nečistoty 
z čištěného povrchu.



VÝROBKY PRO WC
pro Tebe a pro Tvou domácnost 
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WC je citlivé místo. Citlivý lakmusový papírek 
ukazuje hladinu hygieny, která panuje ve Vašem 
domě. Systematické čištění a dezinfekce 
toalet - to není rozmar, ale péče o Vaše 
zdraví a zdraví Vašich nejbližších.

LEMON wc cleaning gel 
(gelový čistič na WC) 
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Víte, 
že…

První vodou splachovaný klozet byl 
navrhnut v 16. stol. pro Alžbětu I. a 
zabudován na jejím zámku v Kelstonu. 
Jeho konstruktérem byl kmotřenec 
královny, Sir John Harrington, spisovatel a 
básník. Díky svědomitým historikům dnes 
víme, kam chodila královna sama.

GELOVÝ ČISTIČ na WC

%������	�	+�+��
,�= 2

lehce omyvatelný

čerstvá 
citrónová 
vůně

OBSAH: 750 ml

CENA: 105 Kč

����	�%������	�	+�+����/�)0
140 Kč/1l

Hustý gel je určen na mytí 
různého typu sanitárních zařízení. 
Účinně odstraňuje vodní kámen, 
rez, skvrny, mastné skvrny a jiné 
nečistoty. Čištěným povrchům 
vrací lesk, je lehce omyvatelný, 
neškrábe povrch a zanechává 
čerstvou příjemnou vůni.



DOPLŇKY
pro Tebe a pro Tvou domácnost 
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Praktické a nenahraditelné. Důkladně čistí, 
důkladně vysoušejí, skvěle leští a hlavně snižují 
spotřebu chemických prostředků. Budou 
skvělým pomocníkem ve Vaší domácnosti.

MULTI FUNCTION roll wipes
(víceúčelová utěrka v roli) 

DELICAT cloth
(utěrka z mikrovláken) 
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víceúčelová UTĚRKA v roli

praktická role s rozměry 
papírových ručníků

systém absorpčních dírek

�����%�'��
�-2@/. 2
=-,/.

34 útržků

rozměry jednoho útržku: 23 x 39 cm

CENA: 230 Kč
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Víte, 
že…

Syntetické mikrovlákno může být až 10x 
tenčí než hedvábná nit a až 100x než lidský 

vlas. Díky odpovídající struktuře je velmi 
odolné, savé a pružné. Vynález a zdokonalení 

mikrovláken ve druhé polovině 20. stol. 
zrevolucionizovalo nejen textilní průmysl, ale 

také trh s čisticími prostředky.

UTĚRKA z MIKROVLÁKEN

ideální pro 
alergiky

perfektní konečná úprava 
rozměry: 40 x 40 cm

Jedinečná „vaflová” struktura 
utěrky DELICAT způsobuje, 
že látka skvěle leští a vysouší 
otírané předměty, nezanechává 
šmouhy, skvrny ani chuchvalce. 
Mikrovlákno, které je v ní použito, 
může pohlcovat až 7x více vody 
než samo váží, proto je utěrka 
výborná jako ručník na vytírání skla 
a porcelánu. Utěrky z mikrovláken 
snižují spotřebu chemických 
prostředků, protože jejich struktury 
dovolují čistit povrch pomocí čisté 
vody nebo na sucho. Současně 
údržba samotných utěrek není 
náročná – lze je prát ručně nebo 
v pračce při teplotě do 60ºC.

����$
!�,.@#/

CENA: 230 Kč

������������$��#@�)*



AUTOMOBILOVÁ KOSMETIKA
Pro Vás a Vaše auto
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Vašim cílem je čistota. Další stránky, jako 
osvědčení ukazatelé cesty, Vám ukážou nejkratší 

a nejjistější trasu. Pojedete s námi?

ALUMINIUM RIM cleaner
(prostředek na čištění hliníkových kol) 

COCKPIT care spray
(prostředek pro péči o interiér auta) 
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prostředek na čištění HLINÍKOVÝCH KOL

����	��
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obnovuje lesk

bezpečný pro lak

CELKOVÁ CENA KOMPLETU: 190 Kč

OBSAH: 750 ml

CENA: 175 Kč

�����	������������	����#-�)*
(bez rozprašovače) 233 Kč/1l

CENA:�15 Kč

rozprašovač��#@�)9

Prostředek skvěle odstraňuje běžnou špínu 
z hliníkových disků (alukol), poklopů (víček) 
a obtížné nečistoty běžného provozu, např. 
nános z brzdových špalíků. Prostředek je 
bezpečný pro lak. Je možné ho také použít 
k čištění ocelových, chromovaných 
a lakovaných spár.



Výrobky FM GROUP for home jsou originálními výrobky FM GROUP World 55
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prostředek pro péči o 
INTERIÉR AUTA
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zpomaluje proces stárnutí plastu

zabraňuje 
usazování prachu

vytváří jemný lesk

OBSAH: 300 ml

CENA:�145 Kč

����'���������'��&�#-�)0
483 Kč/1l

Prostředek dokonale čistí a 
ošetřuje povrch palubních desek, 
jakož i plastových součástí uvnitř 
automobilu. Díky obsahu anti- 
elektrostatických složek zabraňuje 
opětovnému usazování prachu. 
Prostředek dává čištěnému 
povrchu jemný lesk a složky v něm 
obsažené ošetřují povrch z umělé 
hmoty a zpomalují proces 
stárnutí plastu.
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