pro vás, pro vaši domácnost

katalog produktů č. 10 | 2014 / 2015

Plníme očekávání
Vaše neustávající péče o kvalitu našich výrobků a vaše spokojenost nás ženou vpřed. Neustále
pracujeme na inovacích receptur a testování nových produktů. Chceme, aby náš sortiment vyhovoval
vašim očekáváním, stejně jako nejvyšším standardům kvality. Zároveň se snažíme zajistit, aby
informační a propagační materiály, které končí ve vašich rukou, byly atraktivní a funkční. To je také
důvodem, proč máme nyní to potěšení, představit vám nejnovější katalog FM GROUP FOR HOME
v nové podobě. Vylepšené a moderní grafické řešení, které jsme použili, jistě pomůže při orientaci
v katalogu a při prezentaci výhod použití For Home produktů klientům.
Naším charakteristickým rysem jsou krásné vůně, proto jsme pro vás připravili průlomové aviváže nové
generace s kapslemi, které postupně uvolňují vůni. Kromě pracích prostředků na bílé a barevné tkaniny
je od této chvíle k dispozici také prací prostředek na černé prádlo. Inovativní systém ochrany černé
barvy, který byl v produktu použit, uchová barvu tmavého oblečení i po několika praních a zajistí tak,
že bude stále vypadat jako nové. V zájmu životního prostředí a domácích spotřebičů, používaných ve
vašich domácnostech, jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku o tablety na změkčování vody do praček.
Skupina produktů osvěžujících vzduch se rozšiřuje o ručně vyráběné, vonné sójové svíčky s bavlněnými
knoty. Zasazené do elegantního čtvercového skla, přinesou do vašich domovů jedinečnou, smyslnou
atmosféru a krásnou vůni. Jejich aroma dokonale odpovídá již známým vůním do interiéru.
Stojí za to, vidět to na vlastní oči – s našimi produkty je čištění rychlejší a každý okamžik je
potěšením.
Zveme vás na nákupy!

Katarzyna a Artur Trawinski
FM GROUP World

Pomozte nám pomáhat druhým!

N A D A C E

www.golden-tulip.com
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PRACÍ PROSTŘEDKY

Tablety na změkčování
vody do pračky
NOVINKA!

Washing Machine Water Softening Tabs | 400 g | 25 ks

Bílé, černé, barevné...

Prodlužují
životnost pračky

Neutralizují činnost nečistot
a vodního kamene.

Účinné při všech
teplotách praní
Snižují spotřebu
pracích prostředků
a chrání tkaniny
i barvy.

Zanechávají pračku
oslnivě čistou a bez
nepříjemného zápachu
V rozpustné fólii, která chrání
pokožku rukou!

Různé látky, různé barvy a jeden jednoduchý způsob
profesionální péče o ně: naše prací prostředky účinně
a šetrně odstraní nečistoty a skvrny, nevymývají barvy,
provoní a usnadní žehlení.

Stačí vložit do bubnu
pračky společně
s prádlem!

L014

210,00 Kč
525,00 Kč/1 kg

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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	Aromaterapeutické
avivážní prostředky
Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Udrží okouzlující vůni
vašeho oblečení

až do příštího praní!

Obsahují aktivní vonné
mikrokapsle, které postupně
uvolňují vůni a vysoce kvalitní
přírodní vonné oleje.

Koncentrované
složení

	Bezkonkurenční

měkkost
a pružnost

Velmi efektivní

Každá vůně za:

170,00 Kč
8

Azure Sky

L013
Dokonalá kombinace citrusů, čerstvého
ovoce, zelených a vodních not spojená
s omamným základem pižma a ambry.

Sweet Delight

L012
Podmanivé složení kombinuje vůni
sladké vanilky a rafinované bílé lilie
s vůní pačule, mandlí a santalového
dřeva.
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Luxusní
avivážní prostředky
Luxury Fabric Softener | 1000 ml

Zanechávají intenzivní, 		

dlouhotrvající vůni

Koncentrované
složení

Zabraňují
elektrizování oblečení

Zahalené do vůní
vašich oblíbených
parfémů.

Secret Garden | FM 10

Sunny Breeze | FM 23

E037

E038

Splendid Violet | FM 81

Sladké tóny mandarinky, jasmínu
a vanilky.

E032
Noty magnólie, konvalinky a fialky
doplněné vůní jablka a zelené okurky.

Sladkost vanilky, čerstvé tóny mandarinky,
růže a břečťanu s neodolatelným kouzlem
africké orchideje.

Každá vůně za:

Zkompletujte kolekci
výrobků ve stejné vůni!
10

Zákazníci, kteří objednávají tento produkt, také vybrali
Vůni do vysavače Splendid Violet

160,00 Kč
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com

11

	Avivážní prostředky

Tekutý prací prostředek
na černé prádlo

Black Laundry Liquid | 1000 ml

Fabric Softener | 1000 ml

Dodávají tkaninám

Inovativní systém

nadýchanou
měkkost

ochrany černé barvy!

Usnadňují žehlení

NOVINKA!

Obsahuje aktivní enzymy,
které efektivně odstraňují
skvrny i při nízkých
teplotách.

Účinně eliminují
elektrizování.

Koncentrované
složení

Pro všechny
typy tkanin

Bez prostředku

E009

E010

Osvěžující složení se silným
akcentem limetky.

Hřejivá vůně jasmínu,
zdůrazněná silnými tóny pižma.

Každá vůně za:

139,00 Kč
12

S p r ak t
i

Moon Fantasy

ačem

Sun Lime

ov

c

d
k ým ávk

S prostředkem

Snadno se
oplachuje
a nezanechává

skvrny
L011

175,00 Kč

< 60°C

Do praček i pro ruční praní
Květinová vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.fmgroupcz.com
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Tekutý prací prostředek
na bílé prádlo

White Laundry Liquid | 1000 ml

Tekutý prací prostředek
na barevné prádlo

10

Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

Oživuje bílou barvu a efektivně

předchází zašednutí tkanin

Efektivně odstraňuje všechny
druhy nečistot a zaschlé skvrny.
ačem

S p r ak t
i

ým dávk

ov

ck

Inovativní systém ochrany
barev chrání oblečení před
ztrátou barvy.

K

TOP

T I V

A

N

Y

Í

É

M

OCH

R

Z Y M

ANY

SYST

E

N

BA
REV

Důkladně odstraňuje všechny
druhy nečistot a mastných skvrn
i při nízkých teplotách.

E007

165,00 Kč
14

Díky tekutému složení se snadno
rozpouští ve vodě a nezanechává
na prádle usazeniny.

< 60°C

E006

160,00 Kč

Do praček i pro ruční praní
Květinová vůně

< 60°C

Do praček i pro ruční praní
Květinová vůně

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Odstraňovač skvrn

Sprej usnadňující
žehlení

Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

TOP

10

Anti-Crease Ironing Spray | 300 ml

Skvrny nemají šanci!
Parfémovaná pěna
v praktickém balení

Vysoký obsah aktivních
enzymů, které účinně
působí na skvrny od
trávy, krve, vajec
i mastných omáček.

Žehlení bez napařování

K

T I V

A

N

Í

E

N

Y

Bezpečný i pro ty
nejjemnější tkaniny.
Z

Y M

Zajistí, že si vyžehlené
oblečení déle uchová
elegantní vzhled.
Doporučen i pro
velmi jemné tkaniny

	Bez chlóru,

chrání
barvy

E011

139,00 Kč
463,33 Kč/1 l

16

E005

Květinovo-zelená vůně

140,00 Kč

186,67 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 155,00 Kč

Ovocná vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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PRODUKTY DO KUCHYNĚ

Prostředek na čištění
kuchyňských povrchů
Kitchen Cleaner | 750 ml

Radost ze společného jídla

Dokonale odstraňuje

každodenní nečistoty a prach,
nezanechává šmouhy.

Speciální rozprašovač promění
tekutinu v aktivní pěnu.

V kuchyni je nejdůležitější chuť, vůně a hřejivá, rodinná atmosféra.
Naše výrobky vám umožní užít si hygienickou čistotu a lesk nádobí
a příborů bez leštění, zatímco vy můžete spolu s blízkými slavit u jídla.

E018

139,00 Kč

185,33 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 154,00 Kč
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Tablety do myčky

Leštidlo do myček na nádobí

Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 ks

Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

Odstraňují i ty
nejodolnější
usazeniny
a mastnotu.
Zaručují perfektní čistotu
a zářivý lesk bez leštění

Zabraňuje usazování
vodního kamene

a vzniku skvrn na nádobí

Perfektní čistota
a křišťálový lesk bez
šmouh.

Jak používat tablety do myčky?
Vložte tabletu i s ochranným obalem do dávkovače.
Nevkládejte tabletu jinam, např. do koše na příbory.
Každá tableta je zabalena v jemné fólii, která se zcela
rozpustí ve vodě, zatímco myčka pracuje. Díky této
ochranné fólii vaše ruce nepřijdou do kontaktu s čisticím
prostředkem.

Baleny ve vodě-rozpustné
fólii jsou zcela bezpečné pro
pokožku vašich rukou.

Bez fosfátů, parfémů nebo
barviv.

Doporučeno na:

keramiku, příbory
a sklo
K008

210,00 Kč
420,00 Kč/1 kg

20

	Aktivní enzymy
fungují již při 40°C

K012

129,00 Kč

Pro použití v automatických
myčkách na nádobí

516,00 Kč/1 l

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Tablety na čištění myček
na nádobí

Univerzální odvápňovač
Descaler All Purpose | 250 ml

Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 ks

Odstraňují z myček mastné nečistoty,
vodní kámen a nepříjemné pachy

Rychle a účinně odstraňuje vodní kámen

Pravidelné používání zajišťuje
dlouhodobý, bezproblémový
provoz myčky.

Univerzální
a efektivní

Snadno čistí i těžko přístupná
místa

K011

99,00 Kč
1 237,50 Kč/1 kg

22

E034

Složení šetrné
k životnímu prostředí

129,00 Kč

Obsahuje koncentrovanou
kyselinu citrónovou

516,00 Kč/1 l

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Čisticí prostředky na mytí nádobí
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Účinný a jemný

Rychle a účinně
odstraňují špínu
a mastnotu.
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	Balzám na mytí nádobí
	Babassu Oil
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Velmi účinné díky
vysokému obsahu
detergentů

Myje nádobí a pečuje
o vaše ruce

Aloe

Red Citrus

E019

E020

Obsahuje výtažky z exotického ovoce,
které hydratují pokožku rukou.

Výtažek z aloe hydratuje
a regeneruje pokožku rukou.

K007

Každá vůně za:

125,00 Kč

166,67 Kč/1 l
Cena včetně pumpičky: 140,00 Kč

24

Neutrální pH

pH
5,5

145,00 Kč

193,33 Kč/1 l
Cena včetně pumpičky: 160,00 Kč

Dermatologicky testován | Neutrální pH

pH
5,5
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Prostředek na čištění povrchů
z nerezu

Prostředek na čištění lednic
a mikrovlnných trub

Inox Cleaner | 250 ml

Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

Odstraňuje dokonce

Odstraňuje nečistoty

i mastné skvrny
a otisky prstů

a zajišťuje hygienickou
čistotu.
Díky praktickému rozprašovači
snadno aplikujete na vertikální
povrchy a na obtížně přístupná
místa.

Navržen pro péči o matné
nerezové oceli – INOX
INOX = inoxydable,
z francouzštiny: nerez

Nepoškrábe čištěný povrch
a chrání proti vzniku nových
nečistot.

Bojuje s nepříjemnými
pachy a mastnými
skvrnami.

Současně čistí a leští.

Pomáhá odstraňovat námrazu
E045

189,00 Kč

756,00 Kč/1 l
Cena včetně atomizéru: 204,00 Kč

26

K010

Působí i tehdy, když
vy odpočíváte!

115,00 Kč

153,33 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 130,00 Kč

Pro každodenní použití

Citrusová vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Prostředek
na čištění keramických desek

Odmašťovač
Degreaser Extra Power | 750 ml

Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Mastnota nemá žádnou šanci!
Čistí, pečuje
a dodává lesk

Nepoškrábe čištěné povrchy.
Nezanechává šmouhy.
Pomáhá udržovat
čistotu a hygienu
v každé kuchyni.

Speciální rozprašovač
promění tekutinu v aktivní
pěnu se svěží citrusovou
vůní.
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Nepoškrábe povrch

a nezanechává šmouhy

Ochranná vrstva zabraňuje
dalšímu ulpívání nečistot.
Aktivně bojuje proti těžko odstranitelnému znečištění,
mastné a lepkavé nečistotě a připálenému tuku.

K009

139,00 Kč

185,33 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 154,00 Kč

28

E035

Působí i tehdy, když
vy odpočíváte!
Zákazníci, kteří objednávají tento produkt, také vybrali
Utěrku z mikrovlákna

Citrusová vůně

165,00 Kč

220,00 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 180,00 Kč

Květinovo-citrusová vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

UNIVERZÁLNÍ PRODUKTY
Nové technologie
ve vašem domě

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

Odstraňuje nečistoty a skvrny
Smazává stopy po perech, zvýrazňovačích
a pastelkách, stejně jako další skvrny.

ce
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Čiště
radost. ebook
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– Ev a , F

Jedinečná struktura proniká
hluboko do čištěných
povrchů a účinně odstraňuje
nečistoty bez použití
čisticích prostředků.

Stačí jen
trocha vody!

Pomáhají v boji proti skvrnám, se kterými si neporadily jiné čisticí
prostředky, díky tomu zařízení získávají zpět svůj předchozí lesk
a jejich účinky jsou viditelné po dlouhou dobu.

U010

120,00 Kč

Jak používat houbičku?
Navlhčete houbičku vodou a jemně
zmáčkněte. Přejíždějte houbičkou po
znečištěném povrchu, dokud není skvrna
odstraněna. Používejte na povrch odolný
vůči vodě a oděru.
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Čistič na koberce
a čalounění

Čistič na laminátové
podlahy
Laminate Floor Liquid | 1000 ml

Inovativní složení

Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml
Doporučuje se pro laminátové
podlahy, stěny a dýhovaný
nábytek

zajišťuje perfektní čistotu
a lesk bez šmouh

Účinně odstraňuje špínu,

prach a skvrny

Jemný

Výsledek: vlákna
neelektrizují a zpomalují
absorbci nových nečistot.
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z Marse

Zanechává příjemnou

vůni po mýdle
Marseille

Vysoce koncentrovaný –
účinně bojuje proti prachu,
špíně a mastným skvrnám.

	Bezpečné pro barvy.

S aktivní pěnou.

E015

E016

219,00 Kč

110,00 Kč
Mýdlo z Marseille

32

Citrusová vůně
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Čistič
skel krbů a trub

Pasta na čištění
kovů

Fireplace Glass & Oven Cleaner | 750 ml

Metal Cleaning Paste | 150 ml

Účinně odstraňuje připáleniny,
tuk a kouřové skvrny

Koncentrovaná a účinná!
Inovace: protikorozní
látky zpomalují proces
opotřebení kovů!

Čistí a chrání.

Rychle odstraňuje nečistoty
a obnovuje lesk.
Obsahuje složky omezující
opětovné usazování
nečistot.

Nezanechává šmouhy

E033

110,00 Kč

146,67 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 125,00 Kč

34

E041

219,00 Kč
1 460,00 Kč/1 l

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Univerzální tekutý čistič
Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

TOP

10

Čistí všechno!

Tekutý čistič na okna
Glass Cleaner | 750 ml

Velmi efektivní a snadno

použitelný

Speciální
odmašťovací složení!

leštící složky zajišťují

křišťálový lesk bez šmouh
silikon snižuje usazování

vodní páry

křemičité nanočástice

dlouhodobě chrání
před novým
znečištěním

Oblíbený u zákazníků!
Víte, jak mít zářivá
okna rychle a bez
námahy?
Nastavte rozprašovač
do polohy ON, naneste
malé množství tekutiny
na znečištěný povrch
tak, že 3-4x stisknete
rozprašovač, a poté
otřete a vyleštěte.

Nenahraditelný
v každé domácnosti:
dokonale čistí a jemně pečuje o čištěné povrchy.

E014

139,00 Kč
36

E012

Květinová vůně

115,00 Kč

153,33 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 130,00 Kč

Ovocná vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Prostředek na čištění obrazovek
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Pěna zabraňující srážení
vodní páry
Anti-Mist Foam | 300 ml

Důkladně odstraňuje prach, otisky prstů,

mastné skvrny a další typy znečištění

Doporučuje se pro všechny

druhy povrchů vystavených
zapařování
Při použití v automobilu
zvyšuje bezpečnost jízdy.

Chrání proti opětovnému
usazování prachu
a vodní páry.

Nepostradatelný v každé
domácnosti a kanceláři!

Bez leštění!
Na čištěném povrchu vytvoří

elektrostatický film,

Pohodlné

který zamezuje opětovnému
usazování nečistot

důkladně odstraňuje nečistoty
bez zanechání šmouh.

E044

109,00 Kč

436,00 Kč/1 l
Cena včetně atomizéru: 124,00 Kč

38

použití, pěna

E050

Působí i tehdy,
když vy odpočíváte!

139,00 Kč
463,33 Kč/1 l

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Prostředek na čištění silně
znečištěných povrchů

p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

PRODUKTY DO KOUPELNY

Power Cleaner | 1000 ml

Dokonale odstraňuje organické

a syntetické nečistoty!
Hodno
ce

Představte si vanu
plnou pěny...

ní zá k
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Hodí se

v domě,
garáži
i dílně.

E013

175,00 Kč
40

Zákazníci, kteří objednávají tento produkt, také vybrali
Odmašťovač

…okouzlující vůni oblíbené kosmetiky, relaxační hudbu
a světla svíček. To je čas, jaký můžete strávit ve vaší koupelně
zářící čistotou, o kterou se postarají naše produkty
z kolekce pro koupelnu.

Tekutý čistič na koupelny
Bathroom Cleaner | 750 ml

TOP

10

Tekutý čistič na
sprchové kouty

TOP

10

Shower Cleaner | 750 ml

Odmašťuje, leští
a pečuje

Odstraňuje veškeré

nečistoty v koupelně
a zabraňuje usazování
nových
Snadná aplikace.

Leští a zanechává svěží
citrusovo-ovocnou vůni.
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Důkladně odstraňuje
usazeniny a nečistoty,
vodní kámen a rez.

Hypoalergenní!

Aktivní složky

předcházejí opětovnému vzniku vodních usazenin.

Má antistatické vlastnosti.

E025

99,00 Kč

132,00 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč

42

E026

Květinovo-ovocná vůně

99,00 Kč

132,00 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč

Citrusovo-ovocná vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

PRODUKTY DO KOUPELNY
	A DO KUCHYNĚ

Přípravek na čištění spár
Grout Cleaner | 750 ml

Spáry jako nové!

Vše pod kontrolou

ce
Hodno

ní zá k a

zníků:

yslel , že
em si nem
Nik dy js r může bý t tak
á
či štění sp rychlé .
éa
příjemn

Doporučujeme na
bílé a barevné spáry
– nevyplachuje je ani
neodbarvuje.

– MT T

E A M, b

logger

Dokonale se postará
o všechny druhy nečistot

Při pravidelném použití revoluční
ochranná vrstva z nanočástic

aktivně chrání
před nečistotami a vlhkostí

Výrobky pro zvláštní úkoly jsou ideální v kuchyni, stejně jako
v koupelně: zaručují čistotu a svěží vůni. Používejte je
pravidelně a budete mít více času na svou rodinu a přátele.

E036

99,00 Kč

132,00 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 114,00 Kč

Působí i tehdy, když vy
odpočíváte!

Zákazníci, kteří objednávají tento produkt, také vybrali
Víceúčelové utěrky v roli

Citrusová vůně
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.fmgroupcz.com
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Gel na odstraňování
vodního kamene a rzi

Granulát pro zprůchodnění odtoků
Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

Ucpané potrubí?

Rychle odstraňuje
ucpané odtoky, sifóny
a potrubí.

Unikátní složení odstraňuje

Zapomeňte na instalatéra!

usazený vodní kámen a zbytky mýdla,
rezavé skvrny a jiné druhy znečištění
Nepoškrábe čištěné povrchy.
Gelová textura důkladně
pokryje vyčištěný povrch
a prodlužuje dobu
působení účinných
složek.

Neocenitelný pomocník
v kuchyni a koupelně.

Působí

i přes stojatou vodu!

Aktivní granule rozpouští mastnotu,
vlasy a kuchyňský odpad.
Odstraňuje nepříjemné pachy.

E023

125,00 Kč

166,67 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 140,00 Kč

46

E022

Květinovo-citrusová vůně

125,00 Kč

Používejte minimálně
jednou za měsíc

250,00 Kč/1 kg

Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com
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Krém na čištění kuchyňského
a sanitárního zařízení

p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

PRODUKTY NA TOALETU
Čistota a bezpečí

Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

Ideální čistota
a křišťálový lesk
bez drhnutí

Sametová konzistence
nezpůsobuje škrábance
nebo zabarvení.

Nenahraditelný
v koupelně
a kuchyni
E021

110,00 Kč
146,67 Kč/1 l
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Při péči o vás a o vaše domovy jsme nemohli zapomenout na
hygienu a péči o místo, které je skutečnou výzvou pro čisticí
prostředky – toaletu. Jako vždy nabízíme to, co potřebujete
nejvíce: účinnost, pečlivost, bezpečnost a funkčnost.
Citrusová vůně

Gelový čistič
na WC

TOP

10

p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

OSVĚŽUJÍCÍ PRODUKTY

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

Hrajte si
s vůněmi a náladami

Silný, efektivní a účinný

Průlomový v boji
s vodním kamenem
a rzí – bez škrábanců.

Zůstává na čištěném
povrchu po delší dobu
a účinně odstraňuje veškeré
usazeniny a nečistoty.

Doma, v kanceláři nebo v autě – oblíbené vůně a spolu
s nimi jedinečná atmosféra, která vás bude
doprovázet všude, kam se vám jen zlíbí.

E024

110,00 Kč
146,67 Kč/1 l
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Ovocná vůně

Vonné sójové svíčky

100% přírodní
sójový vosk.

NOVINKA!

Scented Soy Candle | 200 g

Čtyři podmanivé vůně,
ze kterých můžete vybírat
Ručně vyráběné.

Zasazené

do elegantního
čtvercového skla,
s bavlněnými knoty

Dokonale ladí s Vůněmi
do interiéru (str. 54-55).

Blue Wave

Sweet Vanilla

A022

A021

Dynamické citrusovo-kořeněné noty
osvěží interiér a přinesou mu smyslný prvek
tajemství.

Sladké, smyslné aroma vanilky uklidní
vaše smysly a pomůže obnovit vaši sílu.

Green Tea

52

Cherry Wood

A019

A020

Povzbuzující aroma ušlechtilého zeleného 		
čaje a čerstvých citrusových plodů přivane
do vašeho domova jemný nádech štěstí.

Smyslné hluboké aroma dřeva
s přídavkem sladké třešně ve vás
rozpoutá instinkt průzkumníka.

Každá vůně za:

Doba hoření:
cca 30 hodin

250,00 Kč
1 250,00 Kč/1 kg
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Vůně do interiéru

Struktura ratanových
tyčinek připomíná svazek
stébel, jehož
prostřednictvím aroma
vychází z lahvičky.

Home Perfume | 40 ml

Čtyři jedinečné vonné

kompozice v elegantní lahvičce s ratanovými tyčinkami

Zkombinujte je s Vonnými
sójovými svíčkami
(str. 52-53).

Sweet Vanilla

54

Cherry Wood

Green Tea

A008

Z051

Smyslná vůně vanilky
zklidňuje smysly.

Jemný náznak zeleného čaje a citrusů
vyplní interiér pozitivní energií.

Blue Wave

A014

A007

Dřevité aroma slazených třešní vytváří
atmosféru tajemné zahrady.

Citrusovo-kořeněné noty,
které osvěží.

Každá vůně za:

215,00 Kč
5 375,00 Kč/1 l
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Závěsné vůně do šatníku

Vůně na ložní prádlo
ve spreji

Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance

Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Napuštěné

Nezapomenutelná

atmosféra

Pohodlný sprej.

originálním
složením
vůní

Příjemné aroma.

ce
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Postupně uvolňují vůni.

– Agáta

, blogger

ka

Musíte je mít:

nenahraditelné doma
i v kanceláři.

Zkompletujte kolekci
produktů se stejnou
vůní!

Hypoalergenní!
Wonderful Night

Sweet Dream

Sunny Breeze | FM 23

A012

E043

E042

Citrusové aroma snižuje
napětí a uklidňuje.

Okouzlující kombinace pižma
a vanilky, která zlepší vaši náladu.

Osvěžující síla jasmínu, bílé růže, bambusu,
jablka a citrónu.

Sladké noty mandarinky,
jasmínu a vanilky ve vaší skříni.

Každá vůně za:

95,00 Kč
3 166,67 Kč/1 l

56

Morning Mist | FM 33

A013

Každá vůně za:

Unisexové vůně

120,00 Kč

Zákazníci, kteří objednávají tento produkt, také vybrali
Luxusní avivážní prostředek Sunny Breeze FM 23

Citrusové vůně
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Závěsné vůně do auta,
kanceláře a domácnosti

Vůně do vysavače
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze
Vacuum Freshener | 2 ks (47 x 77 mm)

Air Freshener

Parfémem napuštěná vložka
zanechává krásnou vůni během vysávání.

Vysoce kvalitní

osvěžovače vzduchu

Neutralizuje nepříjemný odér
prachu.

Napuštěné složením vůní
nejpopulárnějších
FM GROUP parfémů.

Vůně pro ženy
FM 25

A025

Harmonická směs frézií, mučenky,
kosatce, exotického ovoce a bílého
cedru.

FM 147
Splendid Violet | FM 81

A009
Kombinace not magnólie,
konvalinky, růže a fialky
doplněná o aroma jablka
a zelené okurky.

Sunny Breeze | FM 23

A010
Sladké noty mandarinky
v kombinaci s jasmínem
a vanilkou.

Každá vůně za:

140,00 Kč
58

Summer Whiff | FM 98

A011
Okouzlující vůně sladkých
květů s příměsí osvěžujících
ovocných tónů a jemných
akordů dřeva.

Vůně pro muže

A147

Jedinečná kompozice, v níž se
harmonicky snoubí tóny mandarinky,
liči, švestky a konvalinky.

FM 173

A173

FM 52

FM 134

Jemně zasněná směs hořkých mandlí,
vanilky, pižma, mechu a dřeva stromu
Jacaranda.

A052

Hypnotizující vůně citrusů,
jablka, skořice a hřebíčku.

A134

Neodolatelná vůně mandarinky,
hořkého pomeranče a mořské
trávy.

Každá vůně za:

25,00 Kč
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PRODUKTY NA OŠETŘENÍ
NÁBYTKU
Dlouhotrvající krása
a elegance

Vosk
na kůži

ce
Hodno

Leather Wax Conditioner | 300 ml
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Chrání a vyživuje
Zabraňuje popraskání
kůže.

Obnovuje barvy
a lesk

Obsahuje přírodní
vosk.

sk
elami.
Včelí vo ství vytvořených vči ča
sto
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je velm
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Čerpám

Nábytek z přírodního dřeva a kůže je velmi odolný, ale
vyžaduje speciální péči. Naše produkty na ošetření nábytku
kombinují účinnost při odstraňování nečistot s intenzivní
výživou a ochranou.

E040

210,00 Kč
700,00 Kč/1 l
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Prostředek na ošetřování nábytku
Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

Pohodlná forma spreje

p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

DOPLŇKY
Malí pomocníci

Obsahuje vyživující vosk
a antistatické složky.

žádný prach
žádné šmouhy
žádné škrábance

Tajemství účinného odstranění nečistot je ve složení
čisticího prostředku a dodržování pokynů k použití.
Než začnete používat jakýkoli čisticí prostředek, vždy se
seznamte s informacemi uvedenými na etiketě. Co vám
pomůže efektivně používat vhodné produkty je naše
příslušenství. Stojí za to ho použít.

E017

125,00 Kč
416,67 Kč/1 l
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Vanilka a karamel

Víceúčelové utěrky
v roli

Utěrka z mikrovlákna
Delicat Cloth | 40 x 40 cm

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

Jedinečná struktura

důkladně vysušuje
a leští
Snadno se udržuje čistá

Nezanechává šmouhy
ani skvrny.

Super efektivní!
34 utěrek!
< 60°C

Odolné vůči
mechanickému
poškození.

Pro vícenásobné použití.

Oceníte

v kuchyni

Jedinečná perforovaná
struktura skvěle
absorbuje vodu, barvy
a olejové látky.

Ideální na leštění

skla a zrcadel
E028

119,00 Kč
64

Mikrovlákna dokáží
absorbovat až 7x více
vody, než sama váží.

E029

179,00 Kč
Produkty FM GROUP jsou originálními produkty FM GROUP World | www.cz.fmworld.com

65

Pumpička, Atomizér, Rozprašovač

Dvě funkce.
Zcela bezpečný.

Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Pohodlná

a hygienická

Funkční

a efektivní
Symboly používané
v katalogu:

Rovnoměrné dávkování.

vůně
dámská vůně
pánská vůně
složení šetrné
k životnímu prostředí

< 60°C

produkty do praček
a pro ruční praní,
pracují při teplotě
pod 60°C
žehlení bez napařování
produkt usnadňující
žehlení

Přesná

aplikace
Praktické dávkování
správného množství
tekutiny.

produkt pracuje při
jakékoli teplotě
produkt pracuje při
teplotě nižší než 40°C

Rozprašovač

E031

produkt pro automatické
myčky nádobí

Doporučuje se pro:

Pumpička

Atomizér

E030

E049

Doporučuje se pro:

Doporučuje se pro:

Čisticí prostředky na mytí nádobí,
Balzám na mytí nádobí Babassu Oil

Prostředek na čištění povrchů z nerezu,
Prostředek na čištění obrazovek

Prostředek na čištění kuchyňských povrchů, Prostředek
na čištění lednic a mikrovlnných trub, Prostředek na
čištění keramických desek, Odmašťovač, Čistič skel
krbů a trub, Tekutý čistič na okna, Tekutý čistič na
koupelny, Tekutý čistič na sprchové kouty, Přípravek na
čištění spár, Gel na odstraňování vodního kamene a rzi,
Odstraňovač skvrn, Prostředek na čištění hliníkových kol

Každý produkt za:

15,00 Kč
66

frekvence použití
doba účinkování
produktu
produkt
s koncentrovaným
kyselinovým vzorcem
stáří domácího zvířete,
od kterého je produkt
vhodný
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p r o

v á s ,

p r o

vaši domácnost

PRODUKTY PRO PÉČI O TĚLO
Myslete na sebe

Tekutá mýdla
Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

|

|

Royal Fruity Soap
Mango & Peach

500 ml

Ideální konzistence
Optimální hydratace
a hygienická čistota,
s praktickým
dávkovačem ve formě
pumpičky.

Jemná vůně.

Fresh Woody
Citrus & Conifers

E039
Domov je nejen příjemný, čistý interiér, známé vůně,
pohodlný nábytek. Je to také to, co děláte pro sebe:
moment radosti při každodenních činnostech,
trocha odpočinku mezi domácími pracemi.

Jedinečná kompozice tónů jehličnanů (jedle, 		
smrku a cypřiše) s osvěžujícím akordem citrusů,
citrónové trávy a s lehkým nádechem růžového
dřeva.

Royal Fruity
Mango & Peach

E001
Sladká vůně manga a broskve.

Každá vůně za:

120,00 Kč
240,00 Kč/1 l

Neutrální pH

pH
5,5
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p r o

v á s ,

pro vaše domácí mazlíčky

PRODUKTY PRO ZVÍŘATA

Vonné
mlhy pro zvířata
Fluffy Joy | Cuddly Friend Scented Mist for Pets | 100 ml

Bezstarostné žerty

Jemně
osvěžují,

neutralizují
nepříjemné pachy
z kožichu
Zcela bezpečné:
neobsahují žádné
alergeny ani alkohol.

Provoní srst
Fluffy Joy

Cuddly Friend

Z704
Jsou vaše pýcha a radost, ale někdy mohou dělat nepořádek.
Výsledky jejich darebáctví odstraníte pomocí našich čisticích
prostředků z kolekce pro domácnost a díky našim produktům
pro péči o zvířata se vypořádáte i se stopami, které zůstaly na
zvířecích kožíšcích.

Ovocno-bylinná vůně povzbuzující 		
zábavu a hry.

Z705
Květinovo-ovocné osvěžení.

Každá vůně za:

165,00 Kč

Vhodné pro domácí
zvířata od 3 měsíců věku!

1 650,00 Kč/1 l
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Suchý šampón
pro kočky

	Aktivní přísady pomáhají
při léčbě drobných
kožních problémů

Dry Shampoo for Cats | 100 g

Univerzální šampón
pro psy
All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Nevyžaduje

Neutrální pH
pro zvířata.

Důkladně čistí

použití vody!

Hydratuje

pokožku

Vhodný pro všechna
plemena psů.

Snadná
aplikace

Obsahuje aloe

vera a glycerin
Z701

120,00 Kč
1 200,00 Kč/1 kg

72

Vhodný pro domácí
zvířata starší 6-ti měsíců!

Obsahuje přírodní
prášek, který čistí
kočičí srst a neutralizuje
nepříjemný zápach.

Z703

145,00 Kč

Vhodný pro domácí
zvířata starší 6-ti měsíců!

725,00 Kč/1 l
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Jemný šampón pro 		
Jorkšírské teriéry

p r o

v á s ,

pro vaše auto

AUTOKOSMETIKA

Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml

Voňavá cesta

Jemně pečuje,

vyhlazuje
a hydratuje srst
Neutrální pH
pro zvířata.

Profesionální péče
doma, stejně jako

v nejlepších
salónech

Z702

145,00 Kč
725,00 Kč/1 l
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Vhodný pro domácí
zvířata starší 6-ti měsíců!

Naše autokosmetika pomáhá pečovat o čistotu vozu a zajistí delší působivý
vzhled automobilu. Vhodná péče zvyšuje potěšení z používání vozu
a učiní tak vaše cesty příjemnější.

Prostředek pro péči
o interiér aut
Cockpit Care Spray | 300 ml

Čistí, vyživuje, leští

Prostředek na čištění
hliníkových kol
Aluminium Rim Cleaner | 750 ml

Bezpečný pro automobilový lak
Dokonale si poradí
i s povlakem z brzdových
destiček.

Zpomaluje proces
stárnutí plastu.

Antistatický
Odstraňuje
nečistoty
a obnovuje

lesk

E046

150,00 Kč
500,00 Kč/1 l

76

E047

149,00 Kč

198,67 Kč/1 l
Cena včetně rozprašovače: 164,00 Kč
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Výměnné náplně
s vůněmi do automobilu

Vůně do auta
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume | 6 ml

Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume Refill | 6 ml

		Ponořte se do luxusu

Ekologické a ekonomické
Regulace intenzity vůně.

Dlouhotrvající aroma
na bázi vysoce kvalitních
vonných kompozic.

Praktický doplněk bez
nutnosti nákupu nového
přístroje.

Jamaica Dream | FM 57

Summer Whiff | FM 98

AU10

AU11

Osvěžující síla citrusů posílená
sladkými květy a obklopená
teplými notami dřeva.

Nebeská kompozice jablka,
švestky, skořice, pepře
a jamajského rumu.

Každá vůně za:

179,00 Kč
29 833,33 Kč/1 l

78

Summer Whiff | FM 98

Jamaica Dream | FM 57

AU12

AU13
Každá vůně za:

129,00 Kč
21 500,00 Kč/1 l
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