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Κατάλογος FOR HOME Aρ. 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
K104

Υγρό πιάτων από έλαιο κοκκοφοίνικα

7,35€

F04

K102

Υγρό πιάτων red citrus

7,35€

K103

Υγρό πιάτων aloe

7,35€

K106

Καθαριστικό κουζίνας
(για πάγκους & επιφάνειες)

8,10€

K105

Καθαριστικό κουζίνας

8,10€

K10

Καθαριστικό για INOX επιφάνειες

11,80€

K108

Ταμπλέτες για το πλυντήριο πιάτων

11,10€

K110

Καθαριστικό για ψυγεία
και φούρνους μικροκυμάτων

7,35€

K109

Καθαριστικό για κεραμικές εστίες

7,35€

K112

Εκθαμβωτικό υγρό
πλυντηρίου πιάτων
Ταμπλέτες καθαρισμού
πλυντηρίου πιάτων

5,50€
5,50€

A134 Αρωματικό αυτ/του, γραφείου & σπιτιού

2,99€

A52

Αρωματικό αυτ/του, γραφείου & σπιτιού

2,99€

K111

Σπρέι καθαρισμού επίπλων

7,80€

WAX

Κερί περιποίησης δερμάτινων
επιφανειών

13,90€

ST2

Αρωματικό χώρου blue wave

16,90€

ST3

Αρωματικό χώρου sweet vanilla

16,90€

ST4

Αρωματικό χώρου cherry wood

16,90€

A013

Αρωματικό σπρέι wonderful night

5,30€

A012

Αρωματικό σπρέι sweet dream

5,30€

A010

Αρωματικό σκούπας sunny breeze

7,80€

A011

Αρωματικό σκούπας summer whiff

7,80€

A009

Αρωματικό σκούπας splendid violet

7,80€

U01

Καθαριστικό τζαμιών

6,49€

A147 Αρωματικό αυτ/του, γραφείου & σπιτιού

2,99€

U03

Kαθαριστικό γενικής χρήσης

7,35€

A173 Αρωματικό αυτ/του, γραφείου & σπιτιού

2,99€

U08

Καθαριστικό για οθόνες

5,50€

A04

Αρωματικό ντουλάπας sunny breeze

4,99€

U04

Υγρό καθαρισμού laminate

11,80€

A05

Αρωματικό ντουλάπας morning mist

4,99€

U05

Καθαριστικό χαλιών & ταπετσαρίας

5,90€

MET

Πάστα καθαρισμού μετάλλων

9,80€

U010

Σφουγγάρι καθαρισμού

6,49€

AU10 Γυναικείο αρωματικό αυτ/ου summer whiff 8,10€
AU11 Aνδρικό αρωματικό αυτ/ου jamaica dream

8,10€

ΑU12

Ανταλλακτικό αυτ/ου summer whiff

5,50€

ΑU13

Ανταλλακτικό αυτ/ου jamaica dream

5,50€

ΑU01

Καθαριστικό περιποίησης εσωτερικού
αυτ/του

8,20€

AC02

Απορροφητικό πανί delicat

14,30€

AC03

Πολυχρηστικά πανάκια σε ρολό

14,30€

BA01

Καθαριστικό μπάνιου

5,50€

BA02

Καθαριστικό ντουζιέρας

5,50€

BK02

Κόκκοι απόφραξης σωληνώσεων

7,35€

BK01

Γαλάκτωμα καθαρισμού
κουζίνας & μπάνιου

5,90€

AC04

Ψεκαστήρας

0,60€

BK04

Καθαριστικό για τον αρμό

5,50€

AC05

Αντλία

0,60€

BK03

Gel ενάντια στο πουρί & τη σκουριά

5,90€

AC06

Απλικατέρ

0,60€

L01

Πολυκαθαριστικό λεκέδων

7,35€

B02

Υγρό σαπούνι άρωμα του δάσους

L02

7,35€

Υγρό πλυσίματος για χρωματιστά

8,20€

B01

Υγρό σαπούνι μάνγκο-ροδάκινο

L03

7,35€

Υγρό πλυσίματος για λευκά

8,20€

L05

Μαλακτικό ρούχων moon fantasy

7,35€

Z13

Σαμπουάν γενικής χρήσης για σκύλους

7,35€

L09

Πολυτελές μαλακτικό splendid violet

8,20€

Z12

Απαλό σαμπουάν για ράτσες Yorkshire

7,35€

L011

Υγρό πλυσίματος για σκουρόχρωμα NEO

8,50€

L012

Μαλακτικό ρούχων aromatherapy
sweet delight NEO
Μαλακτικό ρούχων aromatherapy
azure sky NEO

L013

Z006 Αρωματικό σπρέι για κατοικίδια (fluff y joy) 4,90€*
Z007

8,50€
8,50€

T07

Αρωματικό σπρέι για κατοικίδια
(cuddly friend)

4,90€*

Καθαριστικό gel τουαλέτας

6,20€

*Διαθέσιμο ΜΟΝΟ με την αγορά σαμπουάν για κατοικίδια!
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Εκπληρώνουμε τις προσδοκίες σας
Η συνεχής μας προσπάθεια για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και της δικής
σας ικανοποίησης καθοδηγεί τις πράξεις μας. Δουλεύουμε συνεχώς πάνω στις πρωτοποριακές μας
συνθέσεις και δοκιμάζουμε νέα προϊόντα. Επιθυμούμε η συλλογή μας να εκπληρώνει τις προσδοκίες
σας και, ταυτόχρονα, να πληροί τις προδιαγραφές άριστης ποιότητας. Επιπλέον, καταβάλουμε
τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες προκειμένου οι πληροφορίες και τα διαφημιστικά υλικά που
δημιουργούμε για εσάς να είναι ελκυστικά και πρακτικά. Γι’ αυτό το λόγο, με μεγάλη μας χαρά
σας παρουσιάζουμε τον νέο κατάλογο FM GROUP FOR HOME μεταμορφωμένο! Οι αλλαγές και
οι σύγχρονες εικαστικές παρεμβάσεις που έχουμε εισάγει θα σας βοηθήσουν να ξεφυλλίσετε πιο
ευχάριστα τον κατάλογο και θα βελτιώσουν την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων προς τους πελάτες
από τη χρήση των προϊόντων FOR HOME.
Μιας και οι όμορφες ευωδίες αποτελούν το χαρακτηριστικό μας στοιχείο, έχουμε δημιουργήσει για
εσάς πρωτοποριακά μαλακτικά ρούχων νέας γενιάς «με κάψουλες» που απελευθερώνουν σταδιακά το
άρωμα. Εκτός από τα υγρά πλυντηρίου για λευκά και χρωματιστά, διαθέτουμε πλέον στη συλλογή μας
και ένα νέο υγρό για σκουρόχρωμα υφάσματα. Το πρωτοποριακό σύστημα προστασίας που έχουμε
χρησιμοποιήσει διατηρεί το σκούρο χρώμα των ρούχων χωρίς να ξεθωριάζουν ακόμα και μετά από
πολλές πλύσεις.
Αξίζει να τα δοκιμάσετε – με τα προϊόντα μας το καθάρισμα γίνεται εύκολο και ευχάριστο.
Σας ευχόμαστε καλές αγορές!

Katarzyna και Artur Trawinski
FM GROUP World

TOP
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Βοηθήστε μας να βοηθήσουμε άλλους!
Τα best sellers της FM GROUP Ελλάδας/Κύπρου
στην κατηγορία FM GROUP FOR HOME (2014).
Προϊόντα που κέρδισαν το δημοψήφισμα της
FM GROUP Πολωνίας Hit of the Decade 20042014 στην κατηγορία σπιτιού FOR HOME (2014).

F O U N D A T I O N

www.golden-tulip.com

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΠΕΡIEXOMENA
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ / LAUNDRY

ΣΕΛ. 6-14

Luxury fabric softeners (Πολυτελή μαλακτικά ρούχων)

σελ.7

Fabric softeners (Μαλακτικά ρούχων)

σελ.8

Black laundry liquid (Υγρό πλυσίματος για σκουρόχρωμα) NEO!

σελ.9

Aromatherapy fabric softeners (Μαλακτικά ρούχων aromatherapy) NEO!

σελ.10-11

White laundry liquid (Υγρό πλυσίματος για λευκά)

σελ.12

Vivid colours (Υγρό πλυσίματος για χρωματιστά)

σελ.13

Multi fabric stain remover (Πολυκαθαριστικό λεκέδων)

σελ.14

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ / KITCHEN

ΣΕΛ. 15-25

Kitchen cleaner (Καθαριστικό κουζίνας για πάγκους & επιφάνειες)

σελ.16

Dishwasher rinse aid (Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων)

σελ.17

Bio power dishwasher tabs (Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων)

σελ.18

Dishwasher cleaner (Ταμπλέτες καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων)

σελ.19

Babassu oil washing-up balm (Υγρό πιάτων από έλαιο κοκκοφοίνικα)

σελ.20

NEO!

σελ. 10-11

Washing-up liquids (Υγρά πιάτων)

σελ.21

Inox cleaner (Καθαριστικό για inox επιφάνειες)

σελ.22

Fridge & microwave cleaner (Καθαριστικό για ψυγεία και φούρνους μικροκυμάτων)

σελ.23

NEO!

Ceramic hob cleaner (Καθαριστικό για κεραμικές εστίες)

σελ.24

Degreaser extra power (Καθαριστικό κουζίνας)

σελ.25

σελ. 9

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / UNIVERSAL

ΣΕΛ. 26-33

Carpet & upholstery cleaner (Καθαριστικό χαλιών & ταπετσαρίας)

σελ.27

Cleaning sponge (Σφουγγάρι καθαρισμού)

σελ.28

Metal cleaning paste (Πάστα καθαρισμού μετάλλων)

σελ.29

Laminate floor liquid (Υγρό καθαρισμού laminate)

σελ.30

Glass cleaner (Καθαριστικό τζαμιών)

σελ.31

Multi purpose cleaner (Καθαριστικό γενικής χρήσης)

σελ.32

Crt & lcd screen cleaner (Καθαριστικό για οθόνες)

σελ.33

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ετικέτες, οδηγίες χρήσης και συμβουλές για τη σωστή δοσολογία στην ιστοσελίδα μας:
http://forhome.fmgroup.pl/gr/ (ΕΛΛΑΔΑ), http://forhome.fmgroup.pl/cy/ (ΚΥΠΡΟΣ)
Όλες οι τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι αναγραφόμενες τιμές ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος καταλόγου.
Η FM GROUP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων καθώς και να τα αποσύρει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Το Σχέδιο Μάρκετινγκ, οι κατάλογοι και τα άλλα διαφημιστικά και πληροφοριακά έντυπα τα οποία εκδίδονται ή εγκρίνονται από την FM GROUP World ή την
FM GROUP Greece & Cyprus αποτελούν τις μοναδικές και επίσημες πηγές πληροφοριών για την πώληση και διαφήμιση των προϊόντων της FM GROUP.

4

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ / BATH

ΣΕΛ. 34-36

Shower cleaner (Καθαριστικό ντουζιέρας)

σελ.35

Bathroom cleaner (Καθαριστικό μπάνιου)

σελ.36

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ / BATH & KITCHEN
Limescale & rust remover gel (Gel ενάντια στο πουρί & τη σκουριά)

ΣΕΛ. 37-41
σελ.38

Grout cleaner (Καθαριστικό για τον αρμό)

σελ.39

Multi surface soft cleanser (Γαλάκτωμα καθαρισμού κουζίνας & μπάνιου)

σελ.40

Drain cleaner (Κόκκοι απόφραξης σωληνώσεων)

σελ.41

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ / TOILET
Exotic wc cleaning gel (Καθαριστικό gel τουαλέτας)

ΣΕΛ. 42-43
σελ.43

ΣΕΛ. 44-50

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ / AIR
Wardrobe fragrances (Αρωματικά ντουλάπας)

σελ.45

Scented linen sprays (Αρωματικά σπρέι για λευκά είδη)

σελ.46

Air fresheners (Αρωματικά αυτοκινήτου, γραφείου & σπιτιού)

σελ.47
σελ.48-49

Home perfume (Αρωματικά sticks χώρου)
Vacuum fresheners (Αρωματικά ηλεκτρικής σκούπας)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ / FURNITURE

σελ.50

ΣΕΛ. 51-53

Furniture cleaner (Σπρέι καθαρισμού επίπλων)

σελ.52

Leather wax conditioner (Κερί περιποίησης δερμάτινων επιφανειών)

σελ.53

ΣΕΛ. 54-58

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ACCESSORIES
Multi function roll wipes (Πολυχρηστικά πανάκια σε ρολό)

σελ.55
σελ.56

Delicat cloth (Απορροφητικό πανί)
Dispenser pump, atomiser, trigger cap (Αντλία ,Απλικατέρ, Ψεκαστήρας)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ / BODY
Liquid soaps (Υγρά σαπούνια)

σελ.57-58

ΣΕΛ. 59-60
σελ.60

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ / PETS

ΣΕΛ. 61-63

Scented mists for pets (Αρωματικό σπρέι για κατοικιδία)

σελ.62

Gentle shampoo for Yorkshire terriers (Απαλό σαμπουάν για ράτσες Yorkshire)

σελ.62

All purpose shampoo for dogs (Σαμπουάν γενικής χρήσης για σκύλους)

σελ.63

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / AUTO

ΣΕΛ. 64-67

Car perfumes (Αρωματικά αυτοκινήτου)

σελ.65

Car perfume refills (Aνταλλακτικά aρωματικά αυτοκινήτου)

σελ.66

Cockpit care spray (Καθαριστικό σπρέι περιποίησης εσωτερικού του αυτοκινήτου)

σελ.67

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Λευκά, μαύρα, χρωματιστά...

Διαφορετικά υφάσματα, διαφορετικά χρώματα και μία απλή
μέθοδος για επαγγελματική φροντίδα: τα προϊόντα μας για
το πλύσιμο απομακρύνουν αποτελεσματικά και προσεκτικά
τη βρωμιά και τους λεκέδες, δεν αφήνουν τα χρώματα να
ξεθωριάσουν, τρέφουν τις ίνες των ρούχων, χαρίζουν άρωμα
και διευκολύνουν το σιδέρωμα.
6

Πολυτελή μαλακτικά ρούχων
Luxury Fabric Softener | 1000 ml

τρητή

Με πρα

ικό δοσο

με

κτ

Χαρίζουν έντονη ευωδία
που διαρκεί

Δεν ηλεκτρίζουν
τα υφάσματα
Συμπυκνωμένη
σύνθεση
Τα ρούχα σας αποκτούν
το αγαπημένο σας άρωμα.

Splendid Violet | FM 81

L09
Νότες από μανόλια, κρίνο, τριαντάφυλλο
και βιολέτα σε μία σύνθεση με άρωμα
μήλου και αγγουριού.

8,20 €

Συμπληρώστε τη συλλογή
των προϊόντων με την ίδια
αρωματική νότα!

Όσοι παρήγγειλαν αυτό το προϊόν επέλεξαν επίσης: Αρωματικό σκούπας Splendid Violet

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Μαλακτικά ρούχων
Aromatherapy
NEO
Fabric
Softeners
Fabric Softener
| 1000 ml
Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Χαρίζουν στα υφάσματα
απίστευτη απαλότητα
Keep the charming scent
of your clothes

until the
next wash!
Εύκολο σιδέρωμα

Contain active fragrant microcapsules that gradually release
scent, and high quality natural
fragrant oils.

Συμπυκνωμένη
σύνθεση

Incomparable

Δεν ηλεκτρίζουν τα ρούχα

softness and
elasticity

Για όλα τα είδη υφασμάτων

Ζεστή ευωδία γιασεμιού με
έντονη νότα μόσχου.
8 8

Each scent for:

XX,XX
7,35 € €

Με πρα

L05

τρητή

Moon Fantasy

ικό δοσο

με

κτ

W ith p

nser
pe

tical dis
Υγρό
για σκουρόχρωμα
rac πλυσίματος

Black Laundry Liquid | 1000 ml

Tα ενεργά ένζυμα που διαθέτει
απομακρύνουν και τους πιο
δύσκολους λεκέδες ακόμα
και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

NEO

Concentrated
formula

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΥΓΡΟ

ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ

Very efficient
Ξεπλένεται εύκολα
και Sky
δεν αφήνει σημάδια
Azure
L013
Perfect combination of citrus, fresh
L011
fruit, and green and water notes,

Sweet Delight

L012

Captivating composition combining
the aroma of sweet vanilla and
Για πλυντήριο ρούχων και sophisticated white lily with the scent
united with intoxicating base πλύσιμο
of patchouli,Άρωμα
almonds
and sandal
< 60°C of musk στο χέρι
λουλουδιών
and ambergris.
wood.

8,50 €

Τα
Ταπροϊόντα
προϊόντατης
τηςFM
FMGROUP
GROUPFOR
FORHOME
HOMEείναι
είναιαυθεντικά
αυθεντικάπροϊόντα
προϊόντατης
τηςFM
FMGROUP
GROUPWorld
World| |www.fmgroup.gr
www.fmgroup.gr
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Μαλακτικά ρούχων aromatherapy

NEO

Aromatherapy Fabric Softener | 1000 ml

Διατηρήστε την γοητευτική
ευωδία των ρούχων σας
μέχρι το επόμενο πλύσιμο!

Ασύγκριτη
απαλότητα και
ελαστικότητα

8,50 €
1010

Περιέχουν ενεργές αρωματικές
κάψουλες που απελευθερώνουν
σταδιακά την ευωδία.

ικό δοσο

τρητή

Με πρα

με

κτ

Εξαιρετικά
αποτελεσματικά
συμπυκνωμένη
σύνθεσή τους

Azure Sky

Sweet Delight

L013

L012

Τέλειος συνδυασμός από εσπεριδοειδή,
φρέσκα φρούτα και πράσινες νότες, καθώς
επίσης και νότες νερού, ενωμένα σε μία
μεθυστική βάση από μόσχο και αμπέρι.

Σύνθεση που αιχμαλωτίζει καθώς
συνδυάζει το άρωμα γλυκιάς βανίλιας και
εκλεπτυσμένου λευκού κρίνου με ευωδία
από πατσουλί, αμύγδαλα και σανταλόξυλο.

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Υγρό πλυσίματος για λευκά
White Laundry Liquid | 1000 ml

Χαρίζει ζωντάνια στα λευκά και συμβάλλει
αποτελεσματικά έτσι ώστε τα υφάσματα να μην χάσουν
το λευκό χρώμα τους

Α

Α

Ε

Ε Ρ

Γ

Ν

Ε

Ν Ζ Υ Μ

Απομακρύνει εντελώς κάθε
είδους βρωμιά και τους λιπαρούς
λεκέδες ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες.

L03

8,20 €
12

< 60°C

Για πλυντήριο ρούχων και
πλύσιμο στο χέρι

Άρωμα λουλουδιών

Υγρό πλυσίματος για χρωματιστά
Vivid Colours Laundry Liquid | 1000 ml

TOP

10

Απομακρύνει αποτελεσματικά κάθε
είδους βρωμιά και τους δύσκολους λεκέδες
Με πρα

τρητή

Α ΠΡ ΟΣ
ΣΙΑ Σ

ΣΥΣΤΗ

ικό δοσο

ΤΑ

Χ

Μ

κτ

με

Με πρωτοποριακό σύστημα
προστασίας των χρωμάτων που
αποτρέπει το ξεθώριασμα των
υφασμάτων

ΡΩ

Μ ΑΤΩ

Ν

Χάρη στη σύνθεσή του
διαλύεται εύκολα στο νερό
και δεν αφήνει σημάδια.

L02 | FM 81

8,20 €

< 60°C

Για πλυντήριο ρούχων και
πλύσιμο στο χέρι

Άρωμα λουλουδιών

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Πολυκαθαριστικό λεκέδων
Multi Fabric Stain Remover | 750 ml

TOP

10

Εξαφανίστε τους λεκέδες!

Υψηλή περιεκτικότητα σε
ενεργά ένζυμα που δρουν
αποτελεσματικά σε
λεκέδες από γρασίδι, αίμα,
αυγά, λιπαρές σάλτσες.

Α

Ε

Ε Ρ
Γ

Ε

Ν

Ν

Ζ Υ Μ

Α

Κατάλληλο ακόμα και για
ευαίσθητα υφάσματα

L01

Χωρίς χλώριο,
προστατεύει
τα χρώματα

7,35 €
9,80 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95€
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Άρωμα φρούτων
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Απολαύστε τα
οικογενειακά γεύματα

Η κουζίνα είναι σημαντικό να είναι ένας χώρος ευχάριστος,
με όμορφο άρωμα και ζεστή ατμόσφαιρα. Τα προϊόντα μας
παρέχουν υγιεινή στην κουζίνα σας, καθαρά και λαμπερά
πιάτα και μαχαιροπίρουνα χωρίς γυάλισμα. Φροντίζουμε
έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας μαζί με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Καθαριστικό κουζίνας
για πάγκους & επιφάνειες
Kitchen Cleaner | 750 ml

Απομακρύνει τέλεια τη
βρωμιά και τη σκόνη χωρίς
να αφήνει ίχνη

Με ειδικό ψεκαστήρα που
μετατρέπει το υγρό σε ενεργό αφρό

K106

8,10 €
10,80 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 8,70€
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Εκθαμβωτικό υγρό πλυντηρίου πιάτων
Dishwasher Rinse Aid | 250 ml

Απόλυτη καθαριότητα
και κρυστάλλινη λάμψη
χωρίς σημάδια

Αποτρέπει τη δημιουργία
αλάτων και σκουριάς στα
πιάτα

Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα,
αρωματικές ή χρωστικές ουσίες

Χρησιμοποιείται για:
κεραμικά και γυάλινα
σκεύη, μαχαιροπίρουνα
K112

5,50 €

Κατάλληλο για χρήση σε αυτόματο
πλυντήριο πιάτων

22,00 €/1 L

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων
Bio Power Dishwasher Tabs All in 1 | 500 g | 25 τεμάχια ανά κουτί

Απομακρύνουν ακόμα
και τα πιο δύσκολα
υπολείμματα και λίπη
Πώς χρησιμοποιούνται οι ταμπλέτες
πλυντηρίου πιάτων;
Εγγυώνται απόλυτη καθαριότητα
και τέλεια λάμψη χωρίς να χρειάζεται
γυάλισμα

Τοποθετήστε την ταμπλέτα μαζί με το λεπτό
σελοφάν στην υποδοχή του πλυντηρίου. Μην την
τοποθετήσετε σε άλλο μέρος, όπως π.χ. στο καλάθι με
τα μαχαιροπίρουνα.
Κάθε ταμπλέτα είναι καλυμμένη με λεπτό σελοφάν
το οποίο κατά τη διάρκεια της πλύσης των πιάτων
διαλύεται πλήρως στο νερό. Χάρη σε αυτήν τα χέρια
σας δεν έρχονται σε επαφή με το απορρυπαντικό.

Σε ειδική συσκευασία που διαλύεται
στο νερό για την προστασία των
χεριών

K108

11,10 €
22,20 €/1 kg
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Τα ενεργά ένζυμα δρουν
ακόμα και στους 40°C

Ταμπλέτες καθαρισμού
πλυντηρίου πιάτων
Dishwasher Cleaner | 80 g | 2 τεμάχια

Απομακρύνουν τα λίπη και τα άλατα,
καθώς και τις δυσάρεστες οσμές

Η τακτική χρήση εξασφαλίζει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
στο πλυντήριο

K111

5,50 €
68,75 €/1 kg

Προϊόν φιλικό προς
το περιβάλλον

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Υγρό πιάτων από έλαιο κοκκοφοίνικα
Babassu Oil Washing-Up Balm | 750 ml

Αποτελεσματικό και φιλικό
Με πρακτική αντλία που καθορίζει
την ποσότητα του υγρού

Με έλαιο κοκκοφοίνικα
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Για πιάτα αστραφτερά
και χέρια απαλά
K104

7,35 €
9,80 €/1 L
Τιμή με αντλία: 7,95€
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Δερματολογικά ελεγμένο / με ουδέτερο pH για το δέρμα

pH
5,5

Υγρά πιάτων
Aloe | Red Citrus Washing-Up Liquid | 750 ml

Αφαιρούν γρήγορα και
αποτελεσματικά τη βρωμιά
και τα λίπη
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Χαρίζουν καθαριότητα
και λάμψη στα πιάτα

Red Citrus Washing-Up Liquid

K102

K103

Περιέχει εκχυλίσματα από εξωτικά φρούτα,
τα οποία τρέφουν το ξηρό δέρμα των χεριών.

7,35 €
9,80 €/1 L
Τιμή με αντλία: 7,95€

Aloe Washing-Up Liquid
Το εκχύλισμα αλόης που περιέχει
ενυδατώνει και αναδομεί τα χέρια.

με ουδέτερο pH για το δέρμα

pH
5,5

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Καθαριστικό για INOX επιφάνειες
INOX Cleaner | 250 ml

Απομακρύνει ακόμα
και τους πιο λιπαρούς
λεκέδες και τα ίχνη
από δαχτυλιές

Ειδικά σχεδιασμένο για την
περιποίηση των ματ ανοξείδωτων
επιφανειών – INOX
ΙΝΟΧ = σημαίνει «ανοξείδωτο»
(από τη γαλλική λέξη «inoxydable»)

Δεν χαράσσει τις επιφάνειες
και προλαμβάνει την
επανεμφάνιση της σκόνης

Καθαρίζει και ταυτόχρονα
προσφέρει λάμψη

K10

11,80 €
47,20 €/1 L
Τιμή με απλικατέρ: 12,40€
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Αποτέλεσμα χωρίς κόπο!

Καθαριστικό για ψυγεία και
φούρνους μικροκυμάτων
Fridge & Microwave Cleaner | 750 ml

Απομακρύνει τη βρωμιά
και εξασφαλίζει υγιεινή
και καθαριότητα

Με τον πρακτικό ψεκαστήρα που
διαθέτει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το προϊόν σε κάθετες επιφάνειες και
σε δυσπρόσιτα σημεία.

Καταπολεμάει
τις δυσάρεστες οσμές

K110

7,35 €
9,80 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95€

Κατάλληλο για την
απόψυξη του ψυγείου
Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
Άρωμα εσπεριδοειδών

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Καθαριστικό για κεραμικές εστίες
Ceramic Hob Cleaner | 750 ml

Καθαρίζει, περιποιείται
και προσφέρει λάμψη
Ο ειδικός ψεκαστήρας
μετατρέπει το υγρό σε ενεργό
αφρό με φρέσκο άρωμα
εσπεριδοειδών

Δεν χαράσσει
τις επιφάνειες και
δεν αφήνει σημάδια

Το προστατευτικό στρώμα
που δημιουργεί αποτρέπει την
περαιτέρω συσσώρευση της
βρωμιάς

K109

24

7,35 €

Αποτέλεσμα χωρίς κόπο!

9,80€/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 7,95€

Όσοι παρήγγειλαν αυτό το προϊόν επέλεξαν επίσης:
Απορροφητικό πανί

Άρωμα εσπεριδοειδών

Καθαριστικό κουζίνας
Degreaser Extra Power | 750 ml

Πείτε αντίο στα λίπη!
Δεν χαράσσει τις καθαρές επιφάνειες.
Δεν αφήνει σημάδια.
Συμβάλλει στη
διατήρηση της υγιεινής
και της καθαριότητας
στην κουζίνα σας

κα
Γν ώ μ ε ς

τ
τανα λω

ών:

ν
ι
α σ τώ τ η
να φαν τ ωρίς αυτό. Είνα
ώ
ρ
ο
π
μ
χ
ς
υ
α
ο
Δε ν
ίν
μ
ζ
υ
ά
τ
ο
τ ης κ
ινότ η
κ αθ ημ ερ τον κ αθαρισμό να μόνο
εέ
για
ιδανικ ό ορροφητ ήρα . Μ ται σαν
ον
απ
ίν
α
φ
ς
έ
κ α ι το υ
σ υσ κ ε υ
ι
ο
ο γ ή.
α
μ
μ
ρ
σ
α
πέρα
κ ολ η ε φ
ύ
Ε
.
ς
ιε
κ αινούρ
n aut
a , inte r
z uz ann
_
a
n
w
e
p

Καταπολεμάει δραστικά τη βρωμιά και τους
επίμονους και λιπαρούς λεκέδες, καθώς και τα
καμένα λίπη

K105

8,10 €
10,80 €/1 L
Τιμή με ψεκαστήρα: 8,70€

Άρωμα λουλουδιών και εσπεριδοειδών

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι νέες τεχνολογίες
στο σπίτι σας

Οι νέες τεχνολογίες μπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμες με τις
καθημερινές δουλειές. Αποτελούν σύμμαχο στη μάχη με τη σκόνη, εκεί που
άλλα προϊόντα δεν είναι αποτελεσματικά, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στις
συσκευές να διατηρήσουν την αρχική τους λάμψη και τα αποτελέσματα αυτά
να είναι ορατά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
26

Καθαριστικό χαλιών και ταπετσαρίας
Carpet & Upholstery Cleaner | 1000 ml

Απομακρύνει αποτελεσματικά τη βρωμιά,
τη σκόνη και τους λεκέδες
Φιλικό
με τα χέρια

Αποτελέσματα: οι ίνες δεν
ηλεκτρίζονται και αντιστέκονται
στην επανατοποθέτηση
της σκόνης.

Ασφαλές για τα χρώματα
Με ενεργό αφρό

U05

5,90 €

Άρωμα εσπεριδοειδών

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Σφουγγάρι καθαρισμού
Cleaning Sponge Wet & Wipe | Διαστάσεις: 10,9 x 6,1 x 3,8 cm

Περιορίζει τη βρωμιά και τουςς λεκέδεςς
Αφαιρεί σημάδια από στιλό, μαρκαδόρο, κραγιόν και άλλους λεκέδες
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Χάρη στη μοναδική δομή
του διεισδύει στις καθαρές
επιφάνειες και απομακρύνει
αποτελεσματικά τη
βρωμιά χωρίς τη χρήση
απορρυπαντικών.

Απλά χρησιμοποιήστε
λίγο νερό!

Πώς χρησιμοποιείται;

U010

6,49 €
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Βρέξτε το σφουγγάρι και στίψτε το
ελαφρώς. Τρίψτε το σημείο που θέλετε να
καθαρίσετε μέχρι να απομακρυνθεί ο λεκές.
Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι
ανθεκτικές στο νερό και την τριβή.

Πάστα καθαρισμού μετάλλων
Metal Cleaning Paste | 150 ml

Συμπυκνωμένη και αποτελεσματική σύνθεση
Καινοτομία: περιέχει μηχανισμούς που δρουν
ενάντια στη σκουριά και επιβραδύνουν τη
διάβρωση των μετάλλων!

Προσφέρει καθαριότητα
& περιποίηση

Απομακρύνει άμεσα τη βρωμιά
και επαναφέρει τη λάμψη

MET

9,80 €
65,33€/1L

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Υγρό καθαρισμού επιφανειών laminate
Laminate Floor Liquid | 1000 ml
Συνιστάται για επιφάνειες και
πατώματα laminate, καθώς επίσης
και για λουστραρισμένα έπιπλα

Η πρωτοποριακή σύνθεσή
του εξασφαλίζει τέλεια καθαριότητα
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Χαρίζει ευχάριστο άρωμα
από σαπούνι Μασσαλίας
Χάρη στην υψηλή του
περιεκτικότητα και την
αποτελεσματικότητά του
καταπολεμάει τη σκόνη, τη
βρωμιά και τους λιπαρούς
λεκέδες.

U04

11,80 €
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Σαπούνι Μασσαλίας

Καθαριστικό τζαμιών
Glass Cleaner | 750 ml

Εξαιρετικά αποδοτικό
και πρακτικό στη χρήση
περιέχει ειδικές ουσίες που εξασφαλίζουν
κρυστάλλινη λάμψη χωρίς σημάδια
η σιλικόνη καθυστερεί
τη δημιουργία υδρατμών
τα νανοσωματίδια σιλικόνης
προστατεύουν από
την επανατοποθέτηση
της βρωμιάς

Το αγαπημένο προϊόν
των πελατών μας!
Γνωρίζετε πώς
θα αποκτήσετε γρήγορα
και χωρίς κόπο παράθυρα
που λάμπουν;

Γυρίστε το στόμιο
του ψεκαστήρα,
ψεκάστε 3-4 φορές
μικρή ποσότητα του
υγρού στη λερωμένη
επιφάνεια, έπειτα
σκουπίστε την
επιφάνεια μέχρι
να αποκτήσει
τέλεια λάμψη.

U01

6,49 €
8,65 €/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 7,09€

Άρωμα φρούτων

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Καθαριστικό γενικής χρήσης
Multi Purpose Cleaner | 1000 ml

TOP

10

Καθαρίζει τα πάντα!

Με ειδική σύνθεση
που διαλύει τα λίπη!

Αναντικατάστατο
Προσφέρει τέλεια καθαριότητα και απαλή
περιποίηση στις καθαρές επιφάνειες

U03

7,35 €
32

Άρωμα λουλουδιών

Καθαριστικό για οθόνες
CRT & LCD Screen Cleaner | 250 ml

Εξαφανίζει τη σκόνη, τις δαχτυλιές,
τους λιπαρούς λεκέδες και άλλα είδη βρωμιάς

Προϊόν απαραίτητο σε κάθε
σπίτι και γραφείο

Δημιουργεί ένα

προστατευτικό
αντιστατικό
κάλυμμα
στις καθαρές επιφάνειες που περιορίζει
την επανατοποθέτηση της βρωμιάς.

U08

5,50 €
22,00€/1L
Τιμή με απλικατέρ: 6,10€

Αποτέλεσμα χωρίς κόπο!

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Φανταστείτε μία μπανιέρα γεμάτη
σαπουνόφουσκες...

...με το γοητευτικό άρωμα
των αγαπημένων σας
καλλυντικών & χαλαρή
μουσική υπό το χαμηλό φως
των κεριών. Με αυτόν τον
τρόπο σας προτείνουμε να
απολαμβάνετε το μπάνιο
σας, σε έναν χώρο καθαρό
και γεμάτο λάμψη, με τη
φροντίδα των προϊόντων
μας από τη σειρά
Προϊόντων Μπάνιου.
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Καθαριστικό ντουζιέρας
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Shower Cleaner | 750 ml

Απομακρύνει τα άλατα
και τα υπολείμματα
από το μπάνιο
Χαρίζει λάμψη και φρέσκο
άρωμα εσπεριδοειδών και
φρούτων
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Υποαλλεργικό
Με αντιστατικές ιδιότητες

BA02

5,50 €
7,33€/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10€

Άρωμα εσπεριδοειδών και φρούτων

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Καθαριστικό μπάνιου

TOP

10

Bathroom Cleaner | 750 ml

Αφαιρεί τα υπολείμματα
λιπαρών ουσιών, χαρίζει λάμψη
και περιποιείται το μπάνιο σας

Εύκολη εφαρμογή

Εξαφανίζει τα υπολείμματα
και τη βρωμιά, καθώς
επίσης τη σκουριά και τα άλατα

Τα ενεργά συστατικά
που περιέχει αποτρέπουν την εμφάνιση
λεκέδων από τα άλατα του νερού

BA01

5,50 €
7,33€/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10€
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Άρωμα λουλουδιών και φρούτων
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
& ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
Τα πάντα υπό
τον έλεγχό σας

Τα προϊόντα για ειδικές εργασίες είναι ιδανικά για
την κουζίνα, καθώς και για το μπάνιο: εγγυώνται
καθαριότητα και άρωμα φρεσκάδας. Σας
προτείνουμε να τα χρησιμοποιείτε σε τακτική
βάση για να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο
στην οικογένεια και τους φίλους σας.
Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Gel ενάντια στο πουρί
και τη σκουριά

TOP

10

Limescale & Rust Remover Gel | 750 ml

Η μοναδική σύνθεσή του
απομακρύνει τη σκουριά
και τα υπολείμματα
σαπουνιού, το πουρί και
άλλα είδη βρωμιάς
Η σύνθεση του gel καλύπτει
απόλυτα την καθαρή επιφάνεια
και διατηρεί το αποτέλεσμα
των ενεργών συστατικών για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

BK03

5,90 €
7,86€/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 6,50€
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Άρωμα λουλουδιών και εσπεριδοειδών

Καθαριστικό για τον αρμό
Grout Cleaner | 750 ml

Κάντε τους αρμούς
να φαίνονται καινούριοι!
καταν
Γνώμες

Συνιστάται για λευκούς και
χρωματιστούς αρμούς – δεν
αλλοιώνει το χρώμα τους
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Εξαφανίζει κάθε είδους
βρωμιά

Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το
επαναστατικό προστατευτικό
κάλυμμα από νανοσωματίδια

δρα ενεργά
προστατεύοντας
από τη βρωμιά και την υγρασία

BK04

5,50 €
7,33€/1L
Τιμή με ψεκαστήρα: 6,10€

Όσοι παρήγγειλαν αυτό το προϊόν, επέλεξαν επίσης:
Πολυχρηστικά πανάκια σε ρολό

Αποτέλεσμα χωρίς κόπο!

Άρωμα εσπεριδοειδών

FMGROUP
GROUP
Products
are genuine
FM
GROUPτης
World
products
| www.fmworld.com
Τα προϊόντα της FM
FOR
HOME είναι
αυθεντικά
προϊόντα
FM GROUP
World
| www.fmgroup.gr

39
39

Γαλάκτωμα καθαρισμού
κουζίνας και μπάνιου
Multi Surface Soft Cleanser | 750 ml

Ιδανική καθαριότητα και
κρυστάλλινη λάμψη χωρίς
τρίψιμο
Η βελούδινη σύνθεσή του
δεν χαράσσει ούτε προκαλεί
ξεθώριασμα

Αναντικατάστατο
προϊόν σε μπάνιο
και κουζίνα
BK01

5,90 €
7,86€/1L
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Άρωμα εσπεριδοειδών

Κόκκοι απόφραξης σωληνώσεων
Drain Cleaner Grease Killer | 500 g

Οι ενεργοί κόκκοι
διαλύουν τα λίπη, τις
τρίχες και τα υπολείμματα

Ξεχάστε τον υδραυλικό!

Η δράση του φτάνει μέχρι
τα στάσιμα ύδατα

Απομακρύνει άμεσα
τα υπολείμματα από αποχετεύσεις,
σιφώνια και σωληνώσεις
Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές.

BK02

7,35 €
14,70€/1kg

Ενδείκνυται για χρήση τουλάχιστον
μία φορά τον μήνα

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ
Καθαριότητα
και ασφάλεια

Στα πλαίσια της περιποίησης του εαυτού σας και του σπιτιού
σας, δεν πρέπει να ξεχνάτε την υγιεινή και τη φροντίδα
του χώρου που αποτελεί πραγματική πρόκληση για τα
προϊόντα καθαρισμού – την τουαλέτα σας. Όπως πάντα,
σας προσφέρουμε αυτό που χρειάζεστε περισσότερο:
αποτελεσματικότητα, σχολαστικότητα, ασφάλεια και
λειτουργικότητα.
42

Καθαριστικό gel τουαλέτας

TOP

10

Exotic WC Cleaning Gel | 750 ml

Παχύρρευστο, αποδοτικό και αποτελεσματικό

Η επανάσταση στη μάχη με
τα άλατα και τη σκουριά –
χωρίς να χαράσσει

Παραμένει πάνω
στην καθαρή
επιφάνεια
περισσότερο
και απομακρύνει αποτελεσματικά
όλα τα υπολείμματα και τη βρωμιά

T07

6,20 €

Άρωμα φρούτων

8,26€/1L

FMGROUP
GROUP
Products
are genuine
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GROUPτης
World
products
| www.fmworld.com
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FOR
HOME είναι
αυθεντικά
προϊόντα
FM GROUP
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
Παιχνίδι
αρωμάτων
και διάθεσης

Στο σπίτι, το γραφείο ή το αυτοκίνητο – αγαπημένες ευωδίες
και μαζί τους μία μοναδική ατμόσφαιρα που μπορεί να
σας συνοδεύει όπου και αν βρίσκεστε. Δημιουργήστε ένα
ευχάριστο παιχνίδι αρωμάτων και διάθεσης. Συνδυάστε
προϊόντα με ίδιες αρωματικές νότες.
44

Αρωματικά ντουλάπας
Sunny Breeze | Morning Mist Wardrobe Fragrance

Απευθείας από την
αυθεντική αρωματική
σύνθεση
λ
κατανα
Γνώμες
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Απελευθερώνουν
σταδιακά την ευωδία

Aga, blo

gger

Αποκτήστε το!
Ιδανικό για το σπίτι και
το γραφείο σας...

Ολοκληρώστε τη συλλογή
των προϊόντων με την ίδια
αρωματική νότα!

Sunny Breeze | FM 23

Morning Mist | FM 33

A05

A04

Αναζωογονητική δύναμη από γιασεμί, λευκό
τριαντάφυλλο, bamboo, μήλο και λεμόνι.

4,99 €

Γλυκές νότες μανταρινιού, γιασεμιού και
βανίλιας μέσα στην ντουλάπα σας.

Άρωμα εσπεριδοειδών

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Αρωματικά σπρέι για λευκά είδη
Sweet Dream | Wonderful Night Scented Linen Spray | 30 ml

Αξέχαστη διάθεση
Πρακτικό σπρέι

Ευχάριστο άρωμα

Υποαλλεργικό
Sweet Dream

Wonderful Night

A012

A013

Γοητευτικός συνδυασμός μόσχου και
βανίλιας που θα σας χαρίσουν μια
ευχάριστη διάθεση.

Το άρωμα των εσπεριδοειδών
χαλαρώνει από την ένταση
και προσφέρει ηρεμία.

5,30 €
176,66€/1L
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Unisex ευωδίες

Αρωματικά χώρου
Air Freshener

Αρωματικά χώρου
υψηλής ποιότητας

Βυθισμένα στις αρωματικές
συνθέσεις των πιο διάσημων
αρωμάτων της FM GROUP

Ευωδίες για γυναίκες
FM 147

A147

Ευωδίες για άνδρες

Ο πιο ιδανικός συνδυασμός που θα
μπορούσε να δημιουργηθεί με νότες από
μανταρίνι, λίτσι, δαμάσκηνο και κρίνο.

FM 173

FM 52

A52

Ευωδία που υπνωτίζει με εσπεριδοειδή,
μήλο, κανέλα και ρίζες γαρύφαλλου

A173

Ονειρεμένο μίγμα πικραμύγδαλου,
βανίλιας, μόσχου, βρύων και
δέντρου Jacaranda.

FM 134

A134

Ακαταμάχητο άρωμα μανταρινιού,
νεραντζιού και θαλάσσιων φυκιών.

2,99 €
Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Αρωματικά χώρου
Home Perfume | 40 ml

3 μοναδικές
αρωματικές
συνθέσεις
σε ένα κομψό
μπουκαλάκι με
ξυλάκια από
ινδοκάλαμο

Sweet Vanilla

ST3
Αισθησιακό άρωμα βανίλιας
που χαλαρώνει τις αισθήσεις.
48

Η δομή που έχουν τα
ξυλάκια θυμίζει δεσμίδα από
καλαμάκια μέσω των οποίων
απελευθερώνεται το άρωμα
μέσα από το βαζάκι.

Cherry Wood

Blue Wave

ST4
Το ξυλώδες άρωμα αναμεμειγμένο με τη
γλυκύτητα του κερασιού θα σας μεταφέρει την
ατμόσφαιρα ενός μυστικού κήπου.

ST2
Πικάντικες νότες εσπεριδοειδών
δρουν αναζωογονητικά.

16,90 €
422,50€/1L

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Αρωματικά ηλεκτρικής σκούπας
Splendid Violet | Summer Whiff | Sunny Breeze
Vacuum Freshener | 2 πλακέτες με διαστάσεις 47 x 77 mm

Οι αρωματισμένες πλακέτες
χαρίζουν ευχάριστο άρωμα καθώς σκουπίζετε
Εξουδετερώνει τις
δυσάρεστες οσμές

Summer Whiff | FM 98

Splendid Violet | FM 81

A011

A009
Συνδυασμός από νότες
Sunny Breeze | FM 23
μανόλιας, κρίνου,
A010
τριαντάφυλλου και βιολέτας, που
Γλυκές νότες μανταρινιού
συμπληρώνεται από το άρωμα
συνδυασμένες με γιασεμί
μήλου και αγγουριού.
και βανίλια.

7,80 €
50

Αναζωογονητική δύναμη
εσπεριδοειδών με έντονο γλυκό
λουλουδάτο άρωμα που το
αγκαλιάζουν ζεστές ξυλώδεις
νότες. Συμπληρώστε τη συλλογή
των προϊόντων με την ίδια
αρωματική νότα!
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ομορφιά και
κομψότητα
με διάρκεια

Τα έπιπλα που είναι φτιαγμένα από ξύλο και δέρμα είναι
ανθεκτικά, αλλά χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Τα προϊόντα
μας για τα έπιπλα συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα και
την απομάκρυνση της βρωμιάς με εντατική περιποίηση και
προστασία. Χάρη σε αυτά, τα έπιπλα σας θα παραμείνουν
όμορφα και κομψά για πολύ καιρό.

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Σπρέι καθαρισμού επίπλων
Furniture Cleaner Anti-Dust | 300 ml

Σε πρακτική μορφή σπρέι

Περιέχει θρεπτικό κερί και
αντι-ηλεκτροστατικά
συστατικά

Εξαφανίζει:
σκόνη
σημάδια και
δεν χαράσσει

F04

7,80 €
26,00€/1L
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Βανίλια και καραμέλα

Κερί περιποίησης δερμάτινων
επιφανειών WAX
Leather Wax Conditioner | 300 ml

Προστατεύει και τρέφει

λ
κατανα
Γνώμες

ω τ ών :

το
ρ μ ο γή ,
τ η ν εφ α
δία
ά
τ
ω
ε
υ
μ
ε
ς
γλυκιά
Α μ έσ ω
η
τ
ε
μ
ι
μίζε
σ πίτι γε .
ιού
λ
ε
μ
υ
το
et
rody.n
kret yu
e
S
,
a
d
Mag

Αποτρέπει το σκάσιμο
του δέρματος
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WAX

13,90 €
46,30€/1L

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Οι μικροί μας βοηθοί

Το μυστικό για να απομακρύνετε τη βρωμιά βρίσκεται
στη σύνθεση του καθαριστικού και στις οδηγίες χρήσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν, διαβάστε
προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα.
Τα αξεσουάρ μας θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τα
προϊόντα μας με τον πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό
τρόπο. Αξίζει να τα δοκιμάσετε.
54

Πολυχρηστικά πανάκια σε ρολό
Multi Function Roll Wipes | 34 πανάκια | Διαστάσεις ενός πανιού: 23 x 39 cm

Απίστευτα αποτελεσματικό!

Είναι ανθεκτικό
για χρήση σε
μηχανικές βλάβες

Κάθε πανάκι μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
επανειλημμένα

Εξαιρετικά χρήσιμα
στην κουζίνα σας

Η μοναδική διάτρητη
δομή τους απορροφάει
τέλεια το νερό, τις μπογιές
και τις λιπαρές ουσίες

AC03

14,30 €
Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Απορροφητικό πανί
Delicat Cloth | Διαστάσεις: 40 x 40 cm

Μοναδική δομή που
στεγνώνει και χαρίζει
διακριτική λάμψη

Δεν αφήνει σημάδια
και λεκέδες

Για πλυντήριο ρούχων
και πλύσιμο στο χέρι < 60°C

Προσδίδει
τέλεια λάμψη σε γυαλί
και καθρέφτες

AC02

14,30 €
56

Οι μικροΐνες μπορούν να
απορροφήσουν μέχρι και 7
φορές το βάρος τους σε νερό

Αντλία, Απλικατέρ, Ψεκαστήρας
Dispenser Pump, Atomiser, Trigger Cup

Πρακτικό στη
χρήση, φροντίζει
την υγιεινή

Λειτουργικό
και αποτελεσματικό

Ρυθμίζει τη δόση και
ψεκάζει ομοιόμορφα

Με πρακτικό σύστημα
δοσολογίας που ρυθμίζει
τη σωστή ποσότητα υγρού

Αντλία

AC05
Συνιστάται η χρήση της για τα
προϊόντα: Υγρά πιάτων Aloe και
Red Citrus, Υγρό πιάτων από έλαιο
κοκκοφοίνικα.

Απλικατέρ

AC06
Συνιστάται η χρήση του για τα προϊόντα:
Καθαριστικό για ΙΝΟΧ επιφάνειες,
Καθαριστικό για οθόνες

Τα προϊόντα τηςς FM GR
GROUP
ROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Διπλή λειτουργία

Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται
στον κατάλογο
άρωμα
άρωμα για άνδρες
άρωμα για γυναίκες
προϊόν φιλικό προς
το περιβάλλον

< 60°C

προϊόν για πλυντήριο
ρούχων και πλύσιμο στο
χέρι, αποτελεσματικό
σε θερμοκρασία κάτω
των 60 °C
σιδέρωμα χωρίς ατμό
εύκολο σιδέρωμα

Ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα

προϊόν που είναι
αποτελεσματικό
σε κάθε θερμοκρασία
προϊόν που είναι
αποτελεσματικό σε
θερμοκρασία κάτω
από 40°C

Ψεκαστήρας

AC04
Συνιστάται η χρήση του για τα προϊόντα: Καθαριστικό
κουζίνας για πάγκους και επιφάνειες, Καθαριστικό για
ψυγεία και φούρνους μικροκυμάτων, Καθαριστικό για
κεραμικές εστίες, Καθαριστικό κουζίνας, Καθαριστικό
τζαμιών, Καθαριστικό μπάνιου, Καθαριστικό ντουζιέρας,
Καθαριστικό για τον αρμό, Gel ενάντια στο πουρί και τη
σκουριά, Πολυκαθαριστικό λεκέδων.

προϊόν κατάλληλο για
αυτόματο πλυντήριο
πιάτων
υποδεικνύει τη συχνότητα
χρήσης
υποδεικνύει το χρόνο
δράσης του προϊόντος
προϊόν με συμπυκνωμένη
όξινη σύνθεση

0,60 €
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κατάλληλη ηλικία χρήσης
για κατοικίδια
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
Σκεφτείτε
τον εαυτό σας

Το σπίτι σας δεν αποτελεί μόνο έναν ζεστό
εσωτερικό χώρο, με ευχάριστες ευωδίες και
άνετα έπιπλα. Έχει να κάνει και με τις στιγμές
που αφιερώνετε στον εαυτό σας: στιγμές
απόλαυσης κατά τη διάρκεια των καθημερινών
σας δραστηριοτήτων και λίγη χαλάρωση όσο
ασχολείστε με τις δουλειές του σπιτιού.
Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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Υγρά σαπούνια
Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

|

Royal Fruity Soap
Mango & Peach

|

500 ml

Βέλτιστη ενυδάτωση και υγιεινή
Με πρακτικό σύστημα
δοσολογίας

Διακριτικές ευωδίες
και ιδανική υφή

Fresh Woody Soap
Citrus & Conifers

B02
Μοναδική σύνθεση κωνοφόρων δέντρων (έλατο,
ερυθρελάτη και κυπαρίσσι) με αναζωογονητικό
άρωμα εσπεριδοειδών και λεμονόχορτου μαζί με μια
απαλή νότα ροδόξυλου. Ένας ξεχωριστός συνδυασμός
για όσους αναζητούν ασυνήθιστες εμπειρίες.

7,35 €
14,70€/1L
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Royal Fruity Soap
Mango & Peach

B01
Γλυκό άρωμα από απολαυστικό
μάνγκο και ροδάκινο.

με ουδέτερο pH για το δέρμα

pH
5,5
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Ξέγνοιαστη
διασκέδαση

Είστε περήφανοι και χαρούμενοι γι’ αυτά αλλά μερικές φορές
κάνουν το σπίτι άνω κάτω. Μπορείτε να τακτοποιήσετε τις
αταξίες τους με τα προϊόντα καθαρισμού για το σπίτι και, χάρη
στα προϊόντα μας για τα κατοικίδια, μπορείτε να περιποιηθείτε
το τρίχωμα τους.
Τα προϊόντα
προϊόντα της
της FM
FM GROUP
GROUP FOR
FOR HOME
HOME είναι
είναι αυθεντικά
αυθεντικά προϊόντα
προϊόντα της
της FM
FM GROUP
GROUP World
World || www.fmgroup.gr
www.fmgroup.gr
Τα
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Απαλό σαμπουάν για σκύλους
ράτσας Yorkshire
Gentle Shampoo for Yorkshire Terriers | 200 ml
Με ουδέτερο pH

Περιποιείται απαλά, λειαίνει
και ενυδατώνει το τρίχωμα
Επαγγελματική
περιποίηση
στο σπίτι

Προμηθευτείτε τα
αρωματικά σπρέι
για κατοικίδια μαζί με
κάθε σαμπουάν!
Z006
(Fluff y
Joy)

Z007
(Cuddly
Friend)

Ειδική τιμή
αρωματικού σπρέι 4,90€
(με την αγορά σαμπουάν
για κατοικίδια)

Z12

7,35 €
36,75€/1L
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Κατάλληλο για κατοικίδια
άνω των 6 μηνών!

Σαμπουάν γενικής χρήσης
για σκύλους
All Purpose Shampoo for Dogs | 200 ml

Με ουδέτερο pH

Καθαρίζει σε βάθος
Ενυδατώνει το δέρμα
Κατάλληλο για σκύλους
κάθε ράτσας

Περιέχει Αλόη
& Γλυκερίνη
Z13

7,35 €
36,75€/1L

Κατάλληλο για κατοικίδια
άνω των 6 μηνών!

Τα προϊόντα της FM GROUP FOR HOME είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World | www.fmgroup.gr
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ταξίδι αρωμάτων

Τα αξεσουάρ αυτοκινήτου που έχουμε δημιουργήσει συμβάλλουν στην
περιποίηση και στη διατήρηση της εντυπωσιακής εμφάνισης του αυτοκινήτου
σας. Η κατάλληλη φροντίδα αυξάνει την ικανοποίηση που νιώθετε κάθε φορά
που χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας και κάνει τα ταξίδια σας πιο ευχάριστα.
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Αρωματικά αυτοκινήτου
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume | 6 ml

Αφεθείτε στην πολυτέλεια
Ρύθμιση της έντασης
της ευωδίας

Άρωμα που διαρκεί,
βασισμένο σε υψηλής
ποιότητας αρωματικές
συνθέσεις

Summer Whiff | FM 98

Jamaica Dream | FM 57

AU10

AU11

Αναζωογονητική δύναμη
εσπεριδοειδών που αποκτά βάθος
με τις γλυκές νότες λουλουδιών και
ζεστασιά με τις ξυλώδεις νότες.

Παραδεισένια σύνθεση που πηγάζει
από μήλο, δαμάσκηνο, πιπέρι και
ρούμι Τζαμάικας.

8,10 €
1.350 €/1 L
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Αρωματικά αυτοκινήτου με ανταλλακτικά
Summer Whiff | Jamaica Dream Car Perfume Refill | 6 ml

Οικολογικά και αποτελεσματικά

Γεμίστε ξανά με την
ευωδία που επιθυμείτε
χωρίς να χρειάζεται να
αγοράσετε νέα συσκευή

Summer Whiff | FM 98

Jamaica Dream | FM 57

AU12

AU13

5,50 €
916,60 €/1L
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Καθαριστικό σπρέι περιποίησης
για το εσωτερικό του αυτοκινήτου
Cockpit Care Spray | 300 ml

Η απόλυτη προστασία του αυτοκινήτου

Καθυστερεί τη φυσική
φθορά των πλαστικών
επιφανειών

Με αντι-ηλεκτροστατικά στοιχεία

AU01

8,20 €
27,33€/1L
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Έχετε ερωτήσεις; Καλέστε μας!
Τηλεφωνικό κέντρο +30 2111065400 (ΕΛΛΑΔΑ)
+35 722442922/3 (ΚΥΠΡΟΣ)
Ακολουθήστε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/fmgroup.gr.cy
Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα: http://shop.fmgroup.gr/ (ΕΛΛΑΔΑ)
http://fmshopcy.fmworld.com/ (ΚΥΠΡΟΣ)
www.fmgroup.gr

Δοκιμάστε όλα τα προϊόντα FM GROUP:
προϊόντα αρωματοποιίας από τον κατάλογο Αρωμάτων FM GROUP
προϊόντα για το μακιγιάζ από τον κατάλογο FM GROUP MAKE UP
καφέ, τσάι και αξεσουάρ barista από τον κατάλογο AURILE

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ. Η ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΜΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΑΞΗ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

B U S I N E S S
FM GROUP GREECE
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 249
Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 15451, ΑΘΗΝΑ
(πλησίον μετρό Εθνικής Άμυνας)

ΤΗΛ.: +30 2111065400
•contract@fmgroup.gr
FAX: +30 2111065497-8 (αιτήσεις)
e-mail:
•office@fmgroup.gr
•order@fmgroup.gr
(διοικητικά θέματα)
(παραγγελίες)
•callcenter@fmgroup.gr
(πληροφορίες- παράπονα)

FM GROUP GR-CY
©

FM GROUP ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
WWW.FMGROUP.GR

P A R T N E R
FM GROUP CYPRUS
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20Α,
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,
2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: +35 722442923,
+35 722442922

Κατεβάστε τον κατάλογο
στο smartphone σας:

FAX: +35 722316033
e-mail:
•cyprus@fmgroup.gr
(επικοινωνία)
•orders@fmgroup.gr
(αιτήσεις-παραγγελίες)

