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imaginează-ţi

Preţurile date sunt preţurile brute şi includ TVA în valoare de 19%.
Oferta din catalog cu privire la preţuri şi produse este valabilă până la epuizarea stocurilor.
Catalogul de Produse FM GROUP FOR HOME nr 2 este valabil din August 2009.

Catalogul şi Planul de Marketing sunt singurele surse de informaţie acceptate de FM GROUP pentru 
vânzarea şi reclama produselor FM.
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frumoasă şi îngrijită

Aceasta este casa ta mult visată. 
Împreună, aveţi grijă de ea.

Locul în care întreaga ta familie se simte în 
largul său şi în siguranţă.
Unde domneşte bucuria şi respectul 
reciproc.
Unde te înconjoară oameni iubitori şi 
obiecte dragi.
 



poveşti de casă
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Aşa cum în mod sigur unii deja ştiţi, FM GROUP este o societate familială. Apreciem foarte mult 
valoarea şi tradiţiile familiale şi încercăm să transferăm în relaţiile de afaceri forţele care curg din 

aceasta. Şi cred că reuşim – Caracteristic este faptul că o mare parte dintre Distribuitori îşi 
desfăşoară activitatea în FM GROUP împreună cu apropiaţii lor. Înainte de toate, pentru ei, în 

noiembrie anul trecut am mărit oferta de produse FM GROUP FOR HOME. Ne bucurăm enorm că 
acestea au fost primite cu atâta căldură, atât de către Distribuitorii noştri, cât şi de clienţi. 

Încurajaţi de succes, în cel de al doilea catalog am introdus produse noi:
agent de decalcifiere universal (pg. 31) preparat pentru curăţarea depunerilor (pg. 40), degresant foarte 

puternic (pg. 33), preparat pentru curăţarea geamurilor şemineelor şi cuptoarelor (pg. 22) şi înainte de 
toate, trei balsamuri unice, de lux pentru limpezirea ţesăturilor (pg. 18-19) în care s-au folosit compoziţii 

întrebuinţate pentru fabricarea parfumurilor şi pentru produsele de parfumerie FM GROUP.

În ultimele luni am lucrat continuu de asemenea pentru a îmbunătăţi reţeta produselor oferite până 
acum: am crescut cu până la 20% conţinutul agenţilor de curăţare din soluţiile de spălat vase, am 

schimbat formula emulsiei de curăţare a dispozitivelor de baie si bucatarie (acum este şi mai 
catifelată) şi a balsamurilor pentru limpezirea ţesăturilor (am obţinut o dozare mai simplă a 

consistenţei, păstrând în acelaşi timp acelaşi conţinut al agenţilor de înmuiere). 

Experienţele crescute ne-au permis de asemenea  să avem o si mai mare grijă de produse în timpul 
transportului. În toate ambalajele am introdus un sistem de siguranţă infailibil 

(puteţi citi mai multe la pagina 51).  

Am introdus toate aceste schimbări cu gândul la obiectele din gospodărie, unde în fiecare zi folo-
siţi produsele noastre. În acest mod, am dori să vă mulţumim pentru că ne-aţi lăsat in grijă casele 

Dumneavoastră.

Artur Trawiński
FM GROUP Polska

Şi chiar au fost apreciate de grupul unor specialişti remarcabili, care au atribuit 
ambalajelor FM GROUP FOR HOME 

(fiind unicul ambalaj din branşa chimică) 
nominalizarea pentru premiul cel mare la prestigiosul concurs 

ART OF PACKAGING 2008.
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AIR FRESHENERS (odorizant pentru incaperi în aerosol)

ROYAL FRUITY SOAP (săpun lichid) 

FURNITURE cleaner (preparat pentru îngrijirea mobilei) 

LEMON wc cleaning gel (gel pentru spălarea WC-ului) 

MULTI FABRIC stain remover (pentru îndepărtarea  petelor) 

LAUNDRY LIqUIDS (detergent lichid pentru rufe)

FABRIC SOFTENERS (balsam de  rufe) 

LUXURY FABRIC SOFTENERS (balsam de lux pentru rufe) 

ANTI-CREASE ironing spray (preparat care facilitează călcatul rufelor) 

POLISHING mitten (lavetă-mănuşă cu microfibră) 

DELICAT cloth (lavetă cu microfibră)

MULTI FUNCTION roll wipes (laveta multifuncţională în straturi) 

TRIGGER sprayer (pulverizator) 

DISPENSER pomp (pompă) 

FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner (preparat pentru Curăţarea 
geamurilor şemineelor şi Cuptoarelor)

GLASS cleaner (soluţie pentru spălarea geamurilor)  

MULTI PURPOSE cleaner (detergent universal)

POWER cleaner (detergent pentru spălarea suprafeţelor foarte murdare) 

LAMINATE floor liquid (soluţie pentru spălarea panourilor laminate) 

CARPET & UPHOLSTERY cleaner (soluţie pentru spălarea covoarelor şi a tapiţeriei) 

DESCALER all purpose (decalcificator universal) 

KITCHEN cleaner (soluţie pentru spălarea suprafeţelor şi a blaturilor de bucătărie) 

DEGREASER extra power (degresant foarte puternic) 

DISHWASHING LIqUIDS (detergent pentru spălarea vaselor)

MULTI SURFACE soft cleanser (emulsie pentru curăţarea dispozitivelor de 
bucătărie şi sanitare)

DRAIN CLEANER (granule pentru desfundarea ţevilor)

LIMESCALE & RUST remover gel (gel pentru îndepărtarea pietrei şi a ruginii)

GROUT cleaner (preparat impotriva depunerilor) 

 SHOWER cleaner (soluţie pentru spalarea cabinelor de duş)

BATHROOM cleaner (soluţie pentru spălarea băii) 
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PRODUSE PENTRU CORP

ROYAL FRUITY SOAP mango & peach
(săpun lichid) 

În fiecare zi, ieşind din casă, atingi obiecte pe 
care s-a depus praful, mizerie şi bacterii. De 
aceea avem nevoie de mijloace de curăţare 
perfecte. Pentru spălare şi care miros frumos.



SĂPUN LICHD

o aromă apetisantă 
de piersici şi mango

hidratează şi 
emolieaza pielea

mango & peach
SOAPROYAL

FRUITY

07

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World

Alegerea mijlocului 
de curăţare corespunzător 
trebuie să includă nevoile 
pielii. Suprafaţa pielii are o 
uşoară reacţie acidă, un pH 
care se ridică la 5.5. Cele 
mai bune mijloace de spălare 
pentru îngrijirea zilnică au o 
reacţie apropiată de pH-ul 
natural al pielii, datorită 
căruia nu deteriorează 
tegumentul fin de protecţie al 
epidermei.  

SFATU
RILE FM

Volum: 500 ml
Preţ: 6,80 lEI

royal fruity soap  B 01
33,60 LEI/1L

Simte puterea de hidratare 
captivantă a fructelor proaspete 
ascunse în aroma deosebită 
a săpunului mango & peach. 
Săpunul spală perfect şi îngrijeşte 
corpul, iar glicerina inclusă în 
acesta asigură pielii fineţea 
corespunzătoare. Are  pH 5,5 
şi este perfect pentru îngrijirea 
zilnică a oricărui tip de piele.



pentru tine pentru casa ta 

airA A
IR

PRODUSE PENTRU ÎMPROSPĂTARE

SPLENDID VIOLET 
(odorizant pentru incaperi in aerosol) 
 ORIENTAL FLOWERS
(odorizant pentru incaperi in aerosol) 

 HYDRO SPA 
(odorizant pentru incaperi in aerosol) 

Ştii cum să creezi o atmosferă unică.
Poţi să acţionezi asupra tuturor simţurilor – 
prin prezentări originale de culori, o muzică 
romantică şi un miros fermecător.



ODORIZANT PENTRU INCAPERI
în aerosol

note calde de violetă

air freshener
VIOLET
SPLENDID
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Volum: 300 ml
Preţ: 6,10 lEI

splendid violet air freshener A 01
53,67 LEI/1L

Subtila aromă florală dominată 
de notele calde ale violetei, 
lăcrămioarei şi a trandafirilor, 
îmbinată cu aroma uşoară de măr 
şi castravete verde (FM 81). Cu 
uşurinţă te ajută în obţinerea unei 
atmosfere unice cu miresme de 
flori si de pajişte înmiresmată. 

Este suficientă o singură apăsare pentru a te muta într-o 
grădină orientală, să stai în mijlocul unui câmp de flori 

sau să te afli pe malul mării agitate. 

Oriunde doreşti… 
Oricând doreşti…



în aerosol
calitatea înaltă a compoziţiei aromelor

air freshener
FLOWERS
ORIENTAL

ODORIZANT PENTRU INCAPERI

aroma delicată 
a Orientului

10

www.fmworld.com

Volum: 300 ml
Preţ: 6,10 lEI

oriental flowers air freshener A 02
53,67 LEI/1L

Uşoara aromă exotică a 
ramurilor verzi, a florilor de 
nufăr şi a citricelor, purtate de 
o pală uşoară de vânt. Datorită 
acestuia, cunoşti atmosfera de 
excepţie a Orientului Îndepărtat.



air freshener
SPA
HYDRO

suflul prospeţimii

înviorătoarea 
briză a mări
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 Aceste arome influenţează 
într-o mare măsură 
dispoziţia noastră. Nu uita 
că proaspetele note verzi şi 
de citrice au o acţiune puţin 
stimulativă, în schimb caldele 
note florale vă permit să vă 
liniştiţi nervii şi să reduceţi 
sentimentul de oboseală. 
Înainte de utilizare 
agitaţi bine recipientul. Nu 
pulverizaţi pe mobilă, corp 
sau animale.

SFATU
RILE  FM

Volum: 300 ml
Preţ: 6,10 lEI

hydro spa air freshener A 03
53,67 LEI/1L

Aroma rece, înviorătoare a 
brizei mării, în a cărei inimă 
găseşti pulsând notele de citrice 
şi ienupăr.  Îţi aduce aminte de 
clipele de neuitat petrecute pe 
malul mării agitate.

Odorizantele au fost pregătite pe bază de alcool şi nu apă, fapt datorită 
căruia se pulverizează mai bine şi nu lasă urme.  Rapid şi eficient, 

neutralizează mirosurile neplăcute şi lasă în 
interior o aromă proaspătă, originală.
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PRODUSE PENTRU SPĂLAT
Scopul a fost unul: indiferent dacă spălaţi de 
mână sau aruncaţi totul în maşina de spălat, 
aveţi siguranţa că lucrurile dumneavoastră 
sunt ideal de curate, încântător de moi şi miros 
minunat. Am reuşit să realizăm acest scop 100%. 

MULTI FABRIC stain remover
(agent pentru îndepărtarea petelor) 
LAUNDRY LIqUIDS  
(detergent lichid pentru rufe)

FABRIC SOFTENERS 
(balsam pentru  rufe) 
LUXURY FABRIC SOFTENERS 
(balsam de lux pentru  rufe) 
ANTI-CREASE ironing spray  
(preparat pentru facilitarea călcării)



nu conţine clor

enzime active

pulverizatorul 
facilitează 
aplicarea 
produsului 
direct pe pată

stain remover
FABRIC
MULTI

AGENT PENTRU 
ÎNDEPĂRTAREA 

PETELOR
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Înainte de utilizare 
verificaţi durabilitatea culorii 
aplicând o cantitate mică 
de soluţie pentru scos petele 
pe o parte ascunsă a 
ţesăturii. 
Atenţie! Nu trebuie
folosit preparatul direct
pe părţile metalice ale
îmbrăcămintei.

SFATU
RILE FM

  
preţ total pentru set: 17,30 LEI

Volum: 750 ml
Preţ: 5,40 lEI

multi fabric stain remover  L 01
(fără pulverizator) 20,53 LEI/1L

Preţ:  ,90 lEI

Pulverizator  AC 04

Îmbunătăţita cu enzime active, 
soluţia pentru îndepărtarea 
petelor îndepărtează eficient 
chiar şi cele mai persistente pete. 
Nu conţine clor, de aceea poate 
fi folosită atât pentru ţesăturile 
albe cât şi pentru cele colorate. 
Este recomandată chiar şi pentru 
cele mai delicate materiale.



DETERGENT LICHID PENTRU RUFE
protejeaza tesaturile colorate impotriva decolorarii

se dizolvă 
foarte bine

o senzuală aromă de 
violete şi magnolii

 (FM 81)

laundry liquid
COLOURS
VIVID

www.fmworld.com
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În limita posibilitaţilor, 
ţesăturile de diferite culori 
spălaţi-le separat, întoarse 

pe dos. Dacă nu este posibil, 
separaţi complet lucrurile care 

pot colora alte materiale.

SF
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Volum: 000 ml
Preţ: 20,30 lEI

vivid colours laundry liquid  L 02

Componentele soluţiei foarte 
bine alese protejează faţă de 
pierderea culorilor, întindere 
şi intrarea la apă. Soluţia se 
poate folosi pentru spălarea 
ţesăturilor negre  şi foarte închise 
la culoare. Îndepărtează perfect 
diferite tipuri de murdărie. 
Datorită consistenţei lichide 
se dizolvă foarte bine în apă, 
acţionează perfect la temperaturi 
joase şi nu lasă depuneri pe 
ţesături. Lichidul poate fi folosit 
pentru toate tipurile de maşini de 
spălat precum şi pentru spălarea 
manuală. 



acţionează eficient chiar şi la temperaturi joase

pentru toate tipurile de maşini de spălat şi pentru 
spălarea manuală

subtila aromă 
a orhideei

laundry liquid
WHITE

15

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World

Înainte de spălare 
trebuie verificata pe etichete 
temperatura la care trebuie 
spălate ţesăturile şi separate 
de cele colorate.
Atenţie! În cazul în 
care sunt foarte murdare,  
înainte de spălare, folosiţi 
soluţia de îndepărtat petele 
MULTI FABRIC stain remover 
(catalog pagina 13).

SFATU
RILE FM

Volum: 000 ml
Preţ: 8,90 lEI

white laundry liquid  L 03

Componentele unice ale lichidului 
împrospătează albul şi culorile 
deschise, oferindu-le mai 
multă prospeţime şi strălucire. 
Îndepărtează perfect toate 
tipurile de murdărie. Datorită 
consistenţei lichide se dizolvă 
rapid în apă, se limpezeşte 
perfect şi nu lasă urme pe 
ţesături. Lichidul acţionează la 
toate temperaturile, indiferent 
de gradul de duritate al apei 
de spălat. Este de asemenea 
recomandat pentru spălarea 
ţesăturilor delicate.



BALSAMURI  PENTRU 
LIMPEZIREA ŢESĂTURILOR

o formulă nouă şi mai bună

o aromă plăcută, rezistentă
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fabric softener
STAR
BLUE

fabric softener
FANTASY
MOON

Volum: 000 ml
Preţ: 8,20 lEI

moon fantasy fabric softener L 05

Volum: 000 ml
Preţ: 8,20 lEI

blue star fabric softener  L 04

O neobişnuită îmbinare, deosebit 
de romantică a aromei de 
trandafir cu proaspăta, eterna 
aromă a magnoliei, îmbogăţită cu 
dulceaţa aromei mierii de albine.  

O compoziţie intensivă, dulce, 
dominată de calda aromă 
a iasomiei si subliniată de 
puternica notă a moscului. 



facilitează 
dozarea 
consistenţei
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fabric softener
L IME
SUN

Observă că datorită 
noului dozator cu capacitatea 
de 45 ml poţi cu uşurinţă 
măsura cantitatea necesară 
de balsam. Nu uita să 
dozezi balsamul conform 
recomandărilor de pe etichetă 
şi întotdeauna să ai grija de 
permeabilitatea cuvei şi ca 
aceasta să fie curată. 

SFATU
RILE FM

Volum: 000 ml
Preţ: 8,20 lEI

 sun lime fabric softener  L 06

Înviorătoarea aromă a frunzelor 
de bambus proaspăt culese, cu 
un puternic accent de lămâie 
verde şi bergamote, atenuată de 
acordul cald al lăcrămioarei şi 
lemnului de cedru.  

Soluţiile concentrate pentru limpezirea rufelor înmoaie perfect ţesăturile, 
acestea devenind pufoase şi moi. Restaurează echilibrul ionilor şi previne 

electrizarea îmbrăcămintei. Lasă pe ţesătură o aromă plăcută, 
de lungă durată.



BALSAMURI DE LUX PENTRU 
LIMPEZIREA ŢESĂTURILOR

compoziţii rafinate de arome

pufoase şi uşoare, 
aşa cum ai visat

Acum te poţi 
bucura mult timp de 

aromele tale 
preferate!
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luxury fabric softener
VIOLET
SPLENDIDDacă te interesează 

parfumurile şi produsele 
pentru îngrijirea corpului 

cu arome similare, roagă-l 
pe Distribuitorul tău să îţi 

prezinte oferta produselor 
de parfumerie  

FM GROUP.  
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Volum: 000 ml
Preţ: 2  ,00 lEI

splendid violet luxury fabric softener  L 09

Puţină aromă excentrică a 
florilor de magnolie, violetă 
şi lăcrămioare, atenuată de 
blândeţea aromei mărului şi a 
castravetelui verde (FM 81).



pentru toate tipurile de ţesături

19

Produsele FM GROUP for Home  sunt produse originale FM GROUP World

luxury fabric softener
BREEZE
SUNNY

luxury fabric softener
GARDEN
SECRET

Volum: 000 ml
Preţ: 2 ,00 lEI

secret garden luxury fabric softener  L 08

Volum: 000 ml
Preţ: 2 ,00 lEI

sunny breeze luxury fabric softener  L 10

Atrăgătoarea aromă a 
proaspeţilor trandafiri albi 
înfloriţi împletită cu iedera 
sălbatică, intensificată de aroma 
mandarinei şi a orhideei 
africane (FM 10).

Datorită ingredientelor ideal alese, balsamul de lux pentru limpezirea ţesăturilor 
înmoaie şi parfumează perfect ţesăturile. Pentru producerea acestora s-au folosit 

compoziţii de arome exclusiviste, întrebuinţate până acum în parfumuri şi 
produsele de parfumerie. 

Aroma seducătoare şi foarte 
senzuală a proaspetelor 
mandarine, intensificată de 
puternicele note ale iasomiei şi de 
dulceaţa vaniliei (FM 23).



aroma deosebită a pinului 
de pădure după ploaie

ironing spray
ANTI-CREASE

film pentru 
îndreptarea cutelor

fără 
stropire 
şi aburi

se calcă uşor

PREPARAT CARE FACILITEAZĂ 
CĂLCAREA RUFELOR

www.fmworld.com
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Citeşte întotdeauna 
informaţiile de pe etichete 

– adaptaţi temperatura 
fierului de călcat la 

cerinţele ţesăturii. Nu 
uita că îmbrăcămintea 
albă şi cea deschisă la 
culoare trebuie călcate 
pe partea dreaptă. Iar 
îmbrăcămintea închisă 
la culoare o călcăm de 

regulă pe partea stângă. SF
AT

U
RI

LE
 F

M

Volum: 300 ml
Preţ: 6,80 lEI

anti-crease ironing spray L 07
56,00 LEI/1L

Spuma parfumată care 
facilitează călcatul rufelor 
creează pe suprafaţa 
textilelor un film delicat, 
îndreptând cutele şi 
crescând rigiditatea 
materialului călcat, iar 
ţesătura opune mai puţină 
rezistenţă fierului de călcat. 
Oferă îmbrăcămintii
călcate un aspect elegant. 
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PRODUSE 
UNIVERSALE

În casa ta, indiferent de interior, peste tot 
domneşte un singur stil – curăţenia. Datorită 

acesteia, locuinţa ta are un caracter unic. 
Eşti atent la fiecare detaliu. Noi de asemenea.

FIREPLACE GLASS & OVEN cleaner
(preparat pentru curăţarea geamurilor şemineelor şi cuptoarelor) 
GLASS cleaner
(soluţie pentru spălarea geamurilor)

MULTI PURPOSE cleaner 
(detergent universal) 

POWER cleaner
(soluţie pentru spălarea suprafeţelor puternic murdărite) 
LAMINATE FLOOR liquid 
(soluţie pentru spălarea panourilor laminate) 
CARPET & UPHOLSTERY cleaner 
(soluţie pentru curăţarea covoarelor şi a tapiţeriei) 



PREPARAT PENTRU CURĂŢAREA 
GEAMURILOR ŞEMINEELOR 

ŞI CUPTOARELOR

sigur pentru 
suprafaţa curăţată

cleaner
GLASS & OVEN
FIREPLACE

PREPARAT PENTRU CURĂŢAREA 
GEAMURILOR ŞEMINEELOR 
ŞI CUPTOARELOR

22
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Utilizarea necorespunzătoare a şemineului 
(de exemplu un foc prea mic provoacă o ardere 
proastă, stingerea vetrei cu apă) contribuie la 
murdărirea rapidă a acestuia. Nu uita, arde 
în şemineu doar  lemn uscat şi adaugă regulat 
lemn în vatră atunci când încă jarul mocneşte în 
acesta. Atunci când aprinzi focul foloseşte doar 
bucăţi mici de lemn – reduci astfel 
apariţia petelor pe geam.
Atenţie! Cand folosiţi preparatul purtaţi 
obligatoriu mănuşi de protecţie!

SF
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Volum: 750 ml
Preţ: 2,60 lEI

fireplace glass & oven cleaner  U 06
(fără pulverizator) 16,80 LEI/1L

preţ total pentru set: 14,50 LEI

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Preparatul îndepărtează 
perfect arsurile, grăsimea 
arsă şi funinginea rămase în 
cuptoare, şeminee, grătare 
şi grill-uri precum şi de pe 
obiectele casnice (tigăi, oale, 
etc.) Este recomandat în special 
pentru spălarea geamurilor 
şemineelor şi cuptoarelor. 
Nu zgârie suprafaţa curăţată şi 
nu lasă urme.



aroma mărului verde

cleaner
GLASS

SOLUŢIE PENTRU SPĂLAREA 
GEAMURILOR

îmbogăţit cu agenţi 
de strălucire

conţine nanomolecule 
de siliciu

23

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World

Cele mai bune efecte le 
obţineţi dacă după spălare 
ştergeţi suprafaţa cu o lavetă 
uscată DELICAT (vezi pagina 48). 
Atenţie! La utilizarea pe alte 
suprafeţe decât sticlă (oglindă 
sau plăci ceramice) trebuie 
verificată acţiunea preparatului 
într-un loc mai puţin vizibil.

SFATU
RILE FM

preţ total pentru set: 14,50 LEI

Volum: 750 ml
Preţ: 2,60 lEI

glass cleaner  U 01
(fără pulverizator) 16,80  LEI/1L

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Soluţia cu alcool pentru spălarea 
geamurilor îndepărtează rapid 
şi eficient grăsimile şi murdăria 
(în special urmele de degete) 
iar agenţii pentru strălucire 
incluşi în aceasta asigură 
geamurilor o strălucire de cristal. 
Datorită conţinutului unic de 
nanomolecule creează pe geam 
un film care previne depunerea 
murdăriei. Lasă o aromă plăcută. 



aroma originală a proaspetelor 
flori de granat

DETERGENT UNIVERSAL
ideal pentru curăţarea suprafeţelor mari

cleaner
PURPOSE
MULTI
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Cel mai bine folosiţi 
soluţia împreună cu lavetele 

multifuncţionale in straturi (le 
găseşti în catalog la pagina 

49). Nu uita să foloseşti 
întotdeauna partea curată 

a lavetei sau a mopului. 
Limpezeşte-o des şi 

stoarce-o bine. 

SF
AT
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M

Volum: 000 ml
Preţ: 7,50 lEI

multi purpose cleaner  U 03

Soluţia universală este destinată 
pentru spălarea şi îngrijirea 
oricărui tip de suprafaţă care 
se poate spăla – blaturi de 
bucătărie, pardoseli, pereţi, plăci 
ceramice şi obiecte sanitare. 
Îndepărtează rapid şi eficient 
toate impurităţile şi nu lasă urme, 
iar compoziţia aromei, aleasă cu 
grijă, permite menţinerea unui 
miros plăcut pentru o perioadă 
îndelungată.



îndepărtează perfect cele mai 
persistente impurităţi

formulă eficientă

cleaner
POWER

SOLUŢIE PENTRU SPĂLAREA 
SUPRAFEŢELOR PUTERNIC 

MURDARE
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În cazul murdăriilor 
persistente folosiţi preparatul 
fără diluare. Suprafaţa spălată 
limpezeşte-o cu apă şi las-o să 
se usuce. Pentru îndepărtarea 
petelor de pe suprafeţele greu 
accesibile turnaţi preparatul 
pe o lavetă şi ştergeţi pata 
cu aceasta. Înainte de 
întrebuinţare verificaţi mai întâi 
pe o suprafaţă ascunsă dacă 
preparatul nu o decolorează.

Atenţie! Înainte de a folosi 
preparatul pentru curăţarea 
pietrei naturale, fă un test de 
spălare într-un loc mai puţin 
vizibil (verifică dacă agentul  
nu colorează suprafaţa) Nu 
spăla cu acesta suprafeţe din 
lemn lăcuit sau panouri – în 
acest caz recomandăm soluţia 
pentru spălat panouri laminate 
LAMINATE floor liquid  (pg. 
26). La folosirea soluţiei 
nediluate folosiţi mănuşi de 
cauciuc. Folosiţi preparatul în 
proporţiile recomandate pe 
ambalaj.

SFATU
RILE FM

Volum: 000 ml
Preţ: 23,80 lEI

power cleaner U 02

Preparat profesional pentru 
spălarea suprafeţelor  intens 
murdărite, neprotejate, rezistente 
la apă (de ex. plăci ceramice, 
teracotă, linoleu, plăci de gresie).
Îndepărtează perfect murdăria 
de provenienţă organică 
(uleiuri) precum şi cea sintetică 
(unsori) din gospodării, garaje, 
ateliere, sere de grădină etc. 
Poate fi folosita cu succes la 
spălarea îmbrăcămintii de 
lucru şi a tapiţeriei pentru 
maşină, curăţarea motoarelor, 
spălarea geamurilor din 
cuptoare şi cămine, a hotelor 
de bucătărie, a gardurilor, 
teraselor şi a balcoanelor, 
pentru îndepărtarea impurităţilor 
organice de pe pavaje precum şi 
de pe elevaţii.



curăţă şi întreţine

nu lasă urme

floor liquid
LAMINATE

SOLUŢIE PENTRU SPĂLAREA 
PANOURI LAMINATE
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Dizolvaţi întotdeauna 
concentratul conform 

recomandărilor producătorului. 
Fiţi atent să nu depăşiţi doza 
recomandată –aceasta a fost 

optim aleasă şi nu trebuie 
depăşită!
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Volum: 000 ml
Preţ: 29,40 lEI

laminate floor liquid  U 04

Concentrat pe bază de alcool 
pentru spălarea panourilor 
laminate. Indepărtează foarte 
bine petele uleioase precum şi 
murdăria zilnică şi praful.  Nu 
lasă urme şi pete şi nu intervine 
în proprietăţile naturale ale 
suprafeţelor spălate. Este 
recomandata pentru spălarea 
şi întreţinerea pardoselilor şi a 
pereţilor din panouri laminate, a 
furnirului pentru mobilă precum 
şi a lemnului lăcuit.



cleaner
UPHOLSTERY
CARPET &

curăţenie la 
fiecare pas

aromă de lămâie

conţine agenti antielectrostatici

SOLUŢIE PENTRU CURĂŢAREA 
COVOARELOR ŞI A TAPIŢERIEI
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Înainte de curăţarea 
umedă a covoarelor şi a 
ţesăturilor pentru tapiţerie 
aspiraţi-le bine. După aceea 
verificaţi rezistenţa culorilor 
turnând puţină soluţie pe o 
parte mai puţin vizibilă a 
covorului sau a ţesăturii. Nu 
uitaţi, niciodată nu permiteţi 
udarea covorului!

SFATU
RILE FM

Volum: 000 ml
Preţ: 4,70 lEI

carpet & upholstery cleaner  U 05

Soluţie pentru curăţarea 
covoarelor şi a tapiţeriei. Agenţii 
conţinuţi de aceasta creează 
o spumă activă care pătrunde 
adânc în fibră şi îndepărtează 
eficient murdăria. Conţine 
agenti antielectrostatici, datorită 
cărora fibra nu se electrizează, 
absoarbe noul praf şi murdăria. 
Este destinata pentru spălarea 
manuală sau mecanică.



pentru tine pentru casa ta 

F FU
RN

ITU
RE furniture

PRODUSE PENTRU MOBILĂ
Îţi doreşti ca mobila ta să arate mereu ca şi 
nouă. Pentru a obţine acest lucru este suficient 
să te îngrijeşti de curăţenia acesteia. Trebuie să 
îi asiguri o întreţinere corespunzătore. Înclină-te 
cu sensibilitate asupra fiecărei mobile... 

FURNITURE cleaner
(preparat pentru întreţinerea mobilei) 



PREPARAT PENTRU 
ÎNTREŢINEREA MOBILEI

previne depunerea prafului
conţine ceară pentru 
protecţia suprafeţei 

aroma dulce a 
caramelului 
şi a vaniliei

anti-dust
CLEANER
FURNITURE
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Mobilei din lemn nu-i
place surplusul de umezeală
(sub influenţa acesteia lemnul 
se umflă şi se decolorează) 
de aceea pentru curăţarea 
acesteia trebuie folosită cât 
mai puţină apă. În schimb 
sunt recomandate preparate 
care conţin ceară, care 
protejează suprafaţa şi îi 
oferă un luciu subtil. Lemnul 
este de asemenea expus la 
zgârieturi – pentru a le evita, 
pentru ştergerea şi lustruirea 
acestuia alegeţi o cârpă 
moale. Propuneri interesante 
pentru lavete găsiţi la pag. 
47-49. 
Atenţie! Înainte de folosire 
agită bine recipientul. În timpul 
aplicării ţine recipientul în 
poziţie verticală.

SFATU
RILE FM

Volum: 300 ml
Preţ: 6,80 lEI

furniture cleaner  F 01
56,00 LEI/1L

Un preparat perfect, în aerosol, 
îmbogăţit cu ceară precum şi cu 
componente anti – electrostatice, 
destinat pentru curăţarea şi 
întreţinerea zilnică a mobilei din 
lemn şi asemănătoare lemnului. Lasă 
pe suprafaţa mobilei un strat de 
protecţie, iar componentele speciale 
ale acestuia întârzie redepunerea 
prafului. Nu zgârie suprafaţa 
curăţată şi nu lasă urme. 



pentru tine pentru casa ta

PRODUSE PENTRU BUCĂTĂRIE

K KI
TC

H
EN kitchen

Bucătăria este locul de muncă în care în fiecare 
zi ne realizăm fanteziile culinare. Pentru a crea 
în linişte, trebuie să o menţii în ordine. Dacă, 
cauţi cele mai bune reţete pentru curăţenie, le 
găseşti în următoarele pagini…

DESCALER all purpose 
(agent universal pentru îndepărtarea pietrei) 
KITCHEN cleaner
(emulsie pentru spălarea suprafeţelor şi a blaturilor de bucătărie)

DEGREASER extra power
(degresant foarte puternic) 

RED CITRUS dishwashing liquid 
(soluţie pentru spălarea vaselor)

ALOE dishwashing liquid 
(soluţie pentru spălarea vaselor)



AGENT UNIVERSAL PENTRU 
ÎNDEPĂRTAREA PIETREI 

acţiune intensivă

decalcifierea 
regulată protejează 
dispozitivul 
(obiectul)

fără miros

all purpose
DESCALER

31

Produsele FM GROUP for Home sunt produse originale FM GROUP World

Îndepărtarea regulată 
a depunerilor de calcar de 
pe dispozitivele electrice 
casnice permite păstrarea pe 
timp îndelungat a eficienţei 
acestora şi, datorită acestui 
lucru, se încălzesc mai 
repede consumând mai 
puţină energie. Nu uita, 
mulţi producători de aparate 
electrice avertizează că 
deteriorările provocate de 
depunerile de piatră  nu pot 
fi reclamate. Decalcifierea 
trebuie efectuată în medie o 
dată la 3-6 luni (în funcţie de 
cantitatea de apă şi frecvenţa 
folosirii dispozitivului), dacă 
producătorul dispozitivului 
nu recomandă altfel în 
instrucţiunile de utilizare. În 
schimb, pentru îndepărtarea  
pietrei de pe armăturile 
sanitare foloseşte LIMESCALE 
& RUST remover gel (pg. 39).
Atenţie! Nu folosi 
agentul pentru decalcifierea 
suprafeţelor sensibile la 
acţiunea acizilor (cromate şi 
necromate cu 
alamă, email, obiecte  din 
materiale sintetice sensibile 
la acţiunea acidului, aluminiu 
precum şi suprafeţe din 
piatră naturală şi artificială) 
deoarece pot fi deteriorate. 
Foloseşte produsul conform 
recomandărilor date pe 
etichetă.

SFATU
RILE FM

Volum: 000 ml
Preţ: 28,70 lEI

 descaler all purpose  K 04

Agenţii acizi profesionali, 
cu o eficienţă înaltă, elimină 
rapid piatra şi depunerile de 
calcar chiar şi din locurile greu 
accesibile (de ex. elementele 
de încălzire) Este recomandat 
în special pentru curătarea 
ceainicului, a fierului de călcat,
a expresorului de cafea, a
chiuvetelor şi a altor obiecte
AGD.

Produsul nu conţine materii prime 
petrochimice, agenţi sintetici 
aromaţi, coloranţi sintetici, 
conservanţi sintetici şi nici materii 
prime modificate genetic.



SOLUTIE PENTRU SPĂLAREA 
SUPRAFEŢELOR ŞI A BLATURILOR 
DE BUCĂTĂRIE

deţine atestat PZH 
(Oficiul Naţional de Igienă din Polonia)

pentru utilizarea zilnică

aroma originală a gumei de mestecat

cleaner
KITCHEN
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După spălarea perfectă a 
suprafeţelor murdare, ştergeţi-le 
până se usucă folosind lavetele 
DELICAT (verifică la pagina 42). 
În cazul murdăriilor persistente 
folosiţi DEGREASER extra 
power (pg. 33).
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Volum: 750 ml
Preţ: 7,50 lEI

kitchen cleaner  K 01
(fără pulverizator) 23,33 LEI/1L

PREŢUL TOTAL PENTRU SET: 19,40 LEI

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Un preparat universal pentru 
întreţinerea suprafeţelor de 
bucătărie, cu spumă redusă. 
Îndepărtează perfect murdăria 
zilnică. Este perfect pentru 
spălarea şi degresarea dulapurilor, 
a blaturilor, a parapeţilor, a 
balustradelor şi a faianţei precum 
şi a pardoselii. Cu acest preparat 
se pot spăla suprafeţele emailate, 
ceramice, din oţel, laminate 
precum şi din piatră. Soluţia deţine 
atestat PZH (Oficiul Naţional de 
Igienă din Polonia) care atestă că 
poate fi folosit pentru curăţarea 
locurilor care au contact direct cu 
mâncarea.



DEGRESANT FOARTE PUTERNIC 
îndepărtează chiar şi cele mai 
vechi pete de grăsime

aroma proaspătă a florilor de portocal

spumă activă

pentru sarcini speciale

extra power
DEGREASER
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Dacă vrei să cureţi arsurile 
rezistente şi afumăturile de 
pe grătare, cuptoare sau 
geamurile şemineelor îţi 
recomandăm FIREPLACE 
GLASS & OVEN cleaner 
(pg. 22). 

SFATU
RILE FM

Preţul total pentru set: 21,50 LEI

Volum: 750 ml
Preţ: 9,60 lEI

degreaser extra power  K 05
(fără pulverizator) 26,13 LEI/1L

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Degresantul cu acţiune intensivă 
îndepărtează complet depunerile 
de grăsime de pe blaturi, 
chiuvete, friteuze, ventilatoare, 
hote, cuptoare, grătare, plăci de 
aragaz,  teracote precum şi alte 
dispozitive pentru bucătărie. Fără 
greutate dizolvă chiar rezidurile 
de grăsimi arse şi grăsimile  
persistente şi  murdăria uleioasă 
şi lipicioasă. Nu zgârie suprafaţa 
curăţată şi nu lasă urme. 
Preparatul, întrebuinţat regulat, 
facilitează semnificativ menţinerea 
curăteniei şi igiena în toată 
bucătăria.  Lasă pe suprafaţa 
curăţată aroma fermecătoare a 
florilor proaspete de portocal. 



SOLUŢII PENTRU SPĂLAREA 
VASELOR

formulă nouă

nu provoacă iritaţii

Un conţinut şi mai mare al 
agenţilor de spălare (chiar 20%)

dishwashing liquid
CITRUS
RED
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Volum: 750 ml
Preţ: 4,70 lEI

red citrus dishwashing liquid  K 02
(fără pompă) 19,60 LEI/1L

Preţul total pentru set: 16,60 LEI

Preţ:  ,90 lEI

Pompa  AC 05

Soluţia pentru spălarea vaselor îndepărtează rapid şi eficient grăsimile şi alte 
murdării lăsând vasele curate şi strălucitoare. Datorită eficienţei înalte a soluţiei, 

sunt suficiente câteva picături pentru ca vasele murdare să strălucească.  

Puterea solară a citricelor 
îmbinată cu prospeţimea florilor 
de vişin. O aromă deosebit 
de apetisantă care va rămâne 
pentru totdeauna în bucătăria ta.



cu adaos de glicerină pentru 
hidratarea mâinilor 

reacţie pH neutră

pompa uşor de 
folosit facilitează 
dozarea  

dishwashing liquid
ALOE
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Nu uita, întotdeauna 
limpezeşte bine vasele 
spălate. După limpezire 
lăsaţi-le la scurs sau ştergeţi-
le bine cu laveta DELICAT 
(accesibilă în catalog la 
pagina 48). 
Cu ajutorul pompei poţi doza 
soluţia fără a ridica sticla.  

SFATU
RILE FM

Volum: 750 ml
Preţ: 4,70 lEI

aloe dishwashing liquid  K 03
(fără pompă) 19,60 LEI/1L

Preţul total pentru set: 16,60 LEI

Preţ:  ,90 lEI

Pompa  AC 05

Aroma delicată a faimoasei aloe 
cu proprietăţile de îngrijire ale 
acesteia. Eliberează neobişnuita 
putere a acesteia în
bucătăria ta!

Soluţia pentru spălarea vaselor a 
fost îmbogăţită cu glicerină, având 
proprietăţi de hidratare şi 
înmuiere a pielii. 



pentru tine pentru casa ta

PRODUSE
PENTRU BAIE
PENTRU BUCĂTĂRIE

bath&kitchen

MULTI SURFACE soft cleanser 
(emulsie pentru curăţare articolelor sanitare şi de bucătărie) 
DRAIN CLEANER
(granule pentru desfundarea ţevilor)

LIMESCALE & RUST remover gel
(gel pentru îndepărtarea pietrei şi a ruginii) 
GROUT cleaner
(preparat pentru curăţarea depunerilor) 

Două funcţii diferite, dar ambele necesare. 
Bucătăria şi baia, deşi departe una de alta, 
necesită un tratament special.  Tu ai grijă de 
caracterul lor deosebit iar noi ne ocupăm de 
curăţenia acestora.



EMULSIE PENTRU
CURĂŢAREA ARTICOLELOR

SANITARE ŞI DE BUCĂTĂRIE

o consistenţă şi 
mai catifelată

o aromă 
proaspătă 
de lămâie

reţetă îmbunătăţită

soft cleanser
SURFACE
MULTI
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Nu uitaţi 
ca înainte de curăţare să 
îndepărtaţi toate murdăriile 
care ar putea zgâria 
suprafaţa spălată. Pentru 
uscare folosiţi neapărat laveta 
multifuncţională in straturi  
(vezi catalogul, pagina 49).

SFATU
RILE FM

Volum: 750 ml
Preţ: 4,00 lEI

multi surface soft cleanser  BK 01
18,67 LEI/1L

Emulsia delicată pentru 
curăţarea articolelor sanitare şi 
a suprafeţelor nichelate ajută la 
îndepărtarea chiar şi a celei mai 
persistente murdarii, fara a zgâria 
suprafaţa. Asigură protecţie şi un 
luciu unic.



GRANULE PENTRU 
DESFUNDAREA ŢEVILOR

ideale pentru 
bucătărie 

şi baie

grease killer
DRAIN CLEANER

neutralizează 
grăsimile
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Nu turnaţi dintr-o dată o 
cantitate mare de preparat. 
Nu folosiţi granulele pentru 

desfundarea ţevilor şi a 
sifoanelor din aluminiu.

Atenţie! 
În timpul utilizării folosiţi 

neapărat mănuşi de 
protecţie.
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GrEutatE: 500 g
Preţ: 6, 0 lEI

drain cleaner  BK 02
32,20 LEI/1kg

Preparat in granule pentru desfundarea 
automată a ţevilor şi a sifoanelor. Conţine 
componente care dizolvă grăsimile şi 
deşeurile de bucătărie.  Folosit regulat 
permite păstrarea corespunzătoare a 
curăţeniei şi permeabilitatea scurgerilor. 



GEL PENTRU ÎNDEPĂRTAREA
 PIETREI ŞI A RUGINII

nu deteriorează suprafaţa spălată

remover gel
& RUST
LIMESCALE

aroma delicată a 
florilor de portocal
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Dacă doreşti să îndepărtezi 
piatra de pe obiectele de 
bucătărie (ceainic, fierbător, 
expresoare de cafea, etc.) 
foloseşte decalcificatorul 
universal (DESCALER all 
purpose, pg. 31).
Atenţie! După curăţarea 
suprafeţei nu uita să o limpezeşti 
bine cu multă apă! Când utilizaţi 
produsul folosiţi mănuşi!

SFATU
RILE FM

Preţul total pentru set: 16,60 LEI

Volum: 750 ml
Preţ: 4,70 lEI

limescale & rust remover gel  BK 03
(fără pulverizator) 19,60 LEI/1L

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Reţeta unică a gelului facilitează 
îndepărtarea rapidă şi eficientă 
a depunerilor de piatră, săpun, a 
petelor de rugină şi a altor tipuri 
de impurităţi depuse pe armăturile 
sanitare. Işi recapătă luciul nu 
numai cada, chiuveta şi vasul WC 
ci şi robineţii şi duşul. Datorită 
consistenţei delicate a gelului, 
preparatul se menţine de asemenea 
şi pe suprafeţele ovale (de ex. 
vasul WC-ului). Un strat subţire 
de substanţă acoperă suprafaţa 
curăţată şi permite agentului activ 
să acţioneze.



PREPARAT PENTRU CURĂŢAREA 
DEPUNERILOR

împrospătează culorile rosturilor

strat cu nanoparticule 
cu autocurăţare

o plăcută aromă de portocale

cleaner
GROUT
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În cazul în care ai îndoieli, 
toarnă puţin din preparat pe 
o suprafaţă mai puţin vizibilă 
şi verifică dacă aceasta nu se 
deteriorează. 
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Volum: 750 ml
Preţ: 2,60 lEI

grout cleaner  BK 04
(fără pulverizator) 16,80 LEI/1L

Preţul total pentru set: 14,50 LEI

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Preparatul îndepărtează 
perfect şi rapid murdăriile de 
pe rosturile din ciment, dintre  
plăcile de pe  pereţi şi pardoseli 
(gresie, teracotă, faianţă, 
marmură, mozaic). Creează 
un strat cu nanoparticule cu 
autocurăţare care, respingând 
activ impurităţile, protejează 
permanent rosturile  împotriva 
murdăriilor şi faţă de absorbţia 
apei. Preparatul nu decoloreaza 
rosturile  (cu acesta se pot curăţa 
atât rosturile albe cât şi cele 
colorate). 
 



pentru tine pentru casa ta 

bath B BA
TH

PRODUSE 
PENTRU BAIE

Adori baia ta. Este refugiul tău, oaza 
de relaxare, SPA acasă... Trebuie să ai 

siguranţa că este perfectă din orice punct de 
vedere. Frumoasă ca în poveşti. Deosebit de 

confortabilă. Perfect de curată.

SHOWER cleaner
(soluţie pentru spălarea cabinelor de duş) 
BATHROOM cleaner
(soluţie pentru spălarea băii) 



SOLUŢIE PENTRU SPĂLAREA 
CABINELOR DE DUŞ

un film de 
protecţie care previne 
depunerea murdăriei

cleaner
SHOWER

o aromă înviorătoare 
de grapefruit şi vişine
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Stropiţi suprafaţa 
curată, lăsaţi câteva 

minute, după care 
limpeziţi cu apă. Pentru a 
obţine cel mai bun efect, 

pentru ştergere folosiţi 
laveta multifuncţională 

in straturi sau laveta 
DELICAT (le găseşti în 

catalog la pag. 48 şi 49).
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Volum: 750 ml
Preţ: 3,30 lEI

shower cleaner  BA 02
(fără pulverizator) 17,73 LEI/1L

Preţul total pentru set: 15,20 LEI

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Datorită componentelor 
active, soluţia pentru spălarea 
elementelor cabinelor de duş 
facilitează îndepărtarea rapidă şi 
eficientă a impurităţilor (de ex. a 
depunerilor de săpun, a petelor 
de apă, a depunerilor de piatră). 
Soluţia creează pe suprafeţele 
curăţate un film care previne 
redepunerea murdăriei. Poate fi 
folosită cu succes pentru obiectele 
sanitare,  cadă, plăci ceramice, 
cabine de duş şi alte suprafeţe. 



SOLUŢIE PENTRU SPĂLAREA BĂII
aroma proaspătă de citrice, rezistentă

deosebit de eficientă

cleaner
BATHROOM
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Pentru a obţine cele mai 
bune efecte, pentru ştergere 
folosiţi laveta multifuncţională 
in straturi ( o găsiţi în catalog 
la pagina 43).

SFATU
RILE FM

Preţul total pentru set: 15,20 LEI

Volum: 750 ml
Preţ: 3,30 lEI

bathroom cleaner  BA 01
(fără pulverizator) 17,73 LEI/1L

Preţ:  ,90 lEI

pulverizator  AC 04

Soluţia deosebită, multifuncţională 
pentru spălarea băii îndepărtează 
fără greutate impurităţile şi petele de 
pe obiectele din baie, gresie, faianţă, 
cabinele de duş precum şi de pe 
suprafeţele din materiale sintetice, 
fără a zgâria suprafaţa curăţată. 
Componentele active ale acesteia 
îndepărtează perfect depunerile de 
săpun, petele de apă, de grăsime şi 
alte impurităţi iar agenţii unici pentru 
luciu şi întreţinere oferă obiectelor şi 
ceramicii din baie un luciu minunat. 
Nanomoleculele de siliciu incluse 
în soluţie pătrund în cele mai mici 
crăpături ale structurii, separând 
impurităţile de suprafaţa spălată. 



pentru tine pentru casa ta 

T TO
IL

ET

PRODUSE PENTRU TOALETĂ

toilet

LEMON wc cleaning gel
(gel pentru spălarea vasului WC) 

Toaleta este un loc nevralgic. Delicata hârtie de 
turnesol indică nivelul obligatoriu de igienă din 
casa ta. Curăţarea sistematică şi dezinfectarea 
toaletei nu este un capriciu - este grija faţă de 
sănătatea ta şi a celor apropiaţi ţie.



GEL PENTRU SPĂLAREA 
VASULUI WC

o aromă proaspătă, 
de lămâie
se limpezeşte uşor

wc cleaning gel
LEMON
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În cazul în care vasul WC 
este foarte murdar turnaţi 
gelul şi aşteptaţi câteva 
minute, după care frecaţi cu 
ajutorul periei pentru WC, 
având grijă să nu deterioraţi 
suprafaţa. Folosiţi mănuşi de 
cauciuc.

SFATU
RILE FM

Volum: 750 ml
Preţ: 4,00 lEI

lemon wc cleaning gel  T 01
18,67 LEI/1L

Gelul pur este destinat pentru 
spălarea diferitelor tipuri de 
articole sanitare. Îndepărtează 
eficient depunerile de piatră, 
rugina, petele de apă, petele de 
grăsime precum şi alte impurităţi.
Redă luciul suprafeţelor curăţate, 
se limpezeşte uşor, nu zgârie 
suprafaţa, lasă o aromă 
proaspătă, plăcută.



pentru tine pentru casa ta 

accessories

ACCESORII

POLISHING mitten 
(lavetă mănuşă cu microfibre) 
DELICAT cloth
(lavetă cu microfibre) 
MULTI FUNCTION roll wipes 
(lavetă multifunctională in straturi)

Practice şi de neînlocuit. Curăţă cu precizie, 
usucă perfect, lustruiesc minunat şi, înainte de 
toate, reduc utilizarea agenţilor chimici. Vor fi 
un ajutor perfect în casa ta.



mitten
POLISHING

Dimensiunile mănuşii: 
aprox. 20x27 cm

Dimensiunile suprafeţei 
de curăţare: 
20x22 cm

LAVETA-MĂNUŞĂ CU 
MICROFIBRE

structura 
unică a 
pielii sintetice 
de căprioară

suprafeţe mai mari 
curăţate cu  franjuri
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Mănuşa lavetă are 
întrebuinţare universală. 
Cu aceasta se pot curăţa 
blaturile de bucătărie, mobila 
de birou, oglinda  şi faianţa 
din baie. Este perfectă de 
asemenea pentru lustruirea 
caroseriei maşinii şi a 
interiorului acesteia. Înainte 
de lustruirea suprafeţelelor 
trebuie îndepărtate murdăriile 
vizibile, care o pot zgâria.  

SFATU
RILE FM

Preţ: 37,00 lEI

polishing mitten  AC 01

Datorită texturii formate din 
milioane de microfibre împletite 
in franjuri, amintind de pielea 
sintetică de căprioară, mănuşa 
–lavetă îndepărtează toate 
murdăriile şi particulele de praf, 
nelăsând urme şi nici scame. 
Curăţă chiar şi în locurile greu 
accesibile. Este perfectă pentru 
lustruirea suprafeţelor delicate. 
Este ideală pentru alergici.



LAVETĂ CU MICROFIBRE

ideală 
pentru alergici

finisare perfectă

Dimensiuni: 40x40 cm

cloth
DELICAT
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Pentru a nu deteriora 
textura microfibrelor, 

pentru spălarea lavetelor 
nu trebuie folosit înălbitor 

şi nici mijloace de 
înmuiere(balsam). 

Atenţie! Înainte de 
lustruirea suprafeţelor 

fine, trebuie să 
îndepărtaţi impurităţile 

vizibile, care o pot zgâria.
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Preţ: 28,00 lEI

delicat cloth  AC 02

Datorită texturii unice, stratificate 
a lavetei  DELICAT, materialul 
lustruieşte perfect şi usucă obiectele 
şterse, fără a lăsa urme, pete 
sau scame. Microfibrele incluse 
în aceasta pot absorbi de 7 ori 
mai multă apă decât cântăreşte 
aceasta, de aceea laveta 
este ideală în rolul de prosop 
pentru ştergerea paharelor şi a 
porţelanurilor. Laveta cu microfibre 
reduce într-un grad semnificativ 
folosirea mijloacelor chimice, 
deoarece textura acesteia permite 
curăţarea suprafeţei cu ajutorul 
apei sau pe uscat. În acelaşi timp, 
păstrarea lavetelor curate este 
foarte simplu –acestea se pot spăla 
manual sau în maşina de spălat la 
o temperatură de 60 ºC.



Tomasz Czyżkowski
t.czyzkowski@drukarniadruk.pl
t.czyzkowski@graficor.pwh.pl
czarnobialy1@wp.pl

tel. całodobowy: 693195850

LAVETE MULTIFUNCŢIONALE 
IN STRATURI

sistemul cu orificii facilitează absorbţia

un rulou uşor de folosit, 
de dimensiunile şervetelor de hârtie

Dimensiunile lavetei: 23x39 cm

roll wipes
FUNCTION
MULTI

34 foi (straturi)
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Fii atent, lavetele 
multifuncţionale în straturi 
sunt înfăşurate într-un rulou 
cu dimensiunile şervetelor de 
hârtie, fapt datorită căruia 
acestea pot fi aşezate pe 
suport sau railing. 

SFATU
RILE FM

Preţ: 30,80 lEI

multi function roll wipes  AC 03

Laveta multifuncţională în straturi 
este ideală pentru curăţarea 
diferitelor tipuri de suprafeţe din 
gospodăriile casnice. Textura 
unică a acesteia, cu sistemul 
de orificii, facilitează absorbţia 
apei, a substanţelor uleioase, 
a detergenţilor şi a vopselelor. 
Laveta este rezistentă la 
deteriorările mecanice, nu lasă 
urme şi nu zgârie suprafeţele 
curăţate. Are perforaţii, datorită 
cărora separi cu uşurinţă 
numărul de straturi necesare.
Laveta, după limpezirea în 
prealabil, poate fi folosită de 
multe ori. 



PULVERIZATORUL ŞI POMPA
protejăm mediul şi banii tăi

Nu uita,
decizia ta are influenţă asupra mediului. Curăţând 

casa, nu murdări întreaga planetă!

Nu folosi niciodată 
acelaşi pulverizator sau 

pompă pentru diferite 
produse, deoarece poate 

apărea o reacţie 
chimică nedorită! 
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Preţ:  ,90 lEI

Pulverizator  AC 04

Preţ:  ,90 lEI

Pompa  AC 05

Pulverizatorul şi pompa sunt unelte care cresc semnificativ preţul 
final al produsului. În acelaşi timp sunt atât de rezistente, încât le 

poţi folosi de multe ori. Fii atent de câte ori arunci ambalajele 
pe care le mai poţi folosi încă. Contribui în acest fel la 

supraproducţia gunoiului.    

Cumpărând articole FM GROUP FOR HOME poţi 
alege – poţi cumpăra produse cu pulverizator (mai scumpe) sau 

fără acesta (la un preţ mai mic). 



NOI ÎNCHIDERI, SIGURE!

3) PLOMBA INDUCTIVĂ

2) UN ORIFICIU MAI MIC ŞI 
 CAPACUL EXTERIOR

1) DOZA (DOZATOR)

45 ml

datorita canelurii interioare nu aluneca 
in maini si se deschide usor

sigiliul multistartificat asigura etanseitatea 
ermetica a ambalajului

Acum produsele tale sunt perfect protejate şi 
în timpul transportului
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Pentru a creşte etanşeitatea recipientelor şi siguranţa poduselor în timpul 
transportului am introdus în toate ambalajele cu capacitatea de 750 ml un sistem 
dublu de închidere (capacul si plombă inductivă). În schimb la ambalajele cu 
capacitatea de 1000 ml folosim un triplu sistem de protecţie:

O doză mare interioară, care este în acelaşi 
timp un dozator cu capacitatea de 45 ml. Cu 
ajutorul acesteia măsori perfect cantitatea de 
lichid necesară. Fii de asemenea atent la dozele 
crestate, proiectate pe margine, datorită cărora 
acestea nu alunecă nici chiar în mâinile umede.

Plomba inductivă cu rezistenţă inaltă este un sigiliu
multistratificat care asigură etanşarea ermetică a
ambalajului. După umplerea recipientului se pune
sigiliul, după care se ambalează prin acţiunea
câmpurilor magnetice. Sub infleunţa presiunii şi a
temperaturii, sigiliu este capsat prin termolipire 
pe marginile recipientului, etanşând ambalajul. În 
plus, plomba inductivă îţi oferă 100% siguranţa, că 
nimeni nu foloseşte produsul înaintea ta.
. 

Plomba inductiva iti ofera siguranta de 100%, ca nimeni nu a folosit produsul tau!

Un mic capac exterior este o siguranţă 
suplimentară. Datorită canalelor exterioare nu 
alunecă în palme şi se deschide uşor. Fii atent  
că orificiul redus al sticlei facilitează dozarea 
lichidului.



TOATE DREPTURILE REZERVATE. NU MULTIPLICAŢI.
COPIEREA PRODUSELOR NOASTRE ORIGINALE VA FI CONSIDERAT UN ACT DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ. 

pentru tine pentru casa ta 

PUNCT DE VÂNZARE
Str.Racari nr.5 Sector 3,

Bucuresti,

DEPARTAMENTUL COMENZI:
Str.Racari nr.5 Sector 3, Bucuresti

tel. comenzi:021- 344 05 72 (73); 021-
3441001; 021-3441003 ; 0746-10 68 10;

0743- 04 38 58;
0762- 21 16 30; 0766- 60 05-01(02,03,04)

fax 021-344 10 04
e-mail: comenzi@parfumfm.ro

DEPARTAMENTUL RECLAMAŢII:
Str.Racari nr.5 Sector 3, Bucuresti

Tel:021- 344 05 72 (73); 021-3441001; 021-3441003
fax 021-344 10 04

e-mail: reclamatii@parfumfm.ro
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