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 • șifonier 1 ușă L60/ H207 cm
 • suspendat cu uşă glisantă L157 cm
 • suspendat cu 2 uși verticale L115 cm
 • comodă cu uși și loc pentru cutie L276 cm
 • cutie L54 cm (2 buc.)
 • cutie L89 cm

Configurația prezentată:

Livingul

Finisaje configurație prezentată:

Living Zeppelin L336 cm

 • poliță de perete L180 cm
 • suspendat vertical cu vitrină L65 cm
 • suspendat vertical L125 cm
 • suspendat orizontal L118 cm 
 • poliță de perete L125 cm
 • comodă cu 2 uși L125 cm
 • comodă cu 2 sertare L185 cm

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Living Zeppelin L310 cm

 • finisaj fronturi: crem super lucios
 • finisaj carcasă: ciocolată

 • finisaj fronturi: cappuccino super lucios 
și negru super lucios
 • finisaj carcasă: ciocolată
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Living Zeppelin 
L361 cm

Living Zeppelin 
L374 cm

 • șifonier 2 uși L85/ H207 cm
 • suspendat cu uşă glisantă L157 cm
 • suspendat cu 2 uși verticale L115 cm
 • comodă cu uși și loc pentru cutie L276 cm
 • cutie L54 cm (2 buc.)
 • cutie L89 cm

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: cappuccino super lucios 
și negru super lucios
 • finisaj carcasă: ciocolată

 • suspendat vertical L120 cm
 • suspendat cu ușă glisantă L157 cm
 • turn cu vitrină L97 cm
 • comodă combi L276 cm

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: crem super lucios și 
ciocolată
 • finisaj carcasă: ciocolată

front mat 
front super lucios

front mat
front super lucios

front mat
front super lucios

125 x 25,1 x 25 cm

180 x 25,1 x 25 cm

front mat
front ciocolată, spate mat
front și spate super lucios

front mat
front super lucios

front mat
front super lucios

L54 - 53,5 x 30,9 x 16,5 cm
L89 - 89,1 x 40 x 19,5 cm

front mat
front super lucios

front mat
front super lucios

front mat/ front super lucios
front combi (ciocolată mat + super lucios)

front mat/ front super lucios
front combi (ciocolată mat  + super lucios)

front mat
front super lucios

125 x 45 x 47,5 cm

97 x 45 x 210 cm 60 x 52,5 x 207,5 cm

117,7 x 28 x 50 cm

120 x 31,6 x 120 cm 115 x 34,7 x 112,5 cm

276,3 x 60 x 47,5 cm 276,3 x 60 x 47,5 cm

184,5 x 60 x 28,4 cm

Comodă cu 2 uşi L125 cm

Turn cu vitrină L97 s/d Șifonier 1 ușă L60 cm Poliţă de perete L125 cm

Poliţă de perete L180 cm Cutie L54/ L89 cm

Suspendat orizontal L118

Suspendat vertical cu vitrină 
s/d  L65 cm

Suspendat cu uşă glisantă L157 cm

Suspendat cu uşi verticale L120

Suspendat cu uşi verticale L125

Suspendat 2 uși verticale L115

Comodă combi L276 cm Comodă cu uși și loc pentru cutie L276 cm

Comodă cu 2 sertare L185 cm

Comode Suspendate

Accesorii și opționale

Turnuri, șifoniere Polițe

Dimensiunile sunt prezentate în următoarea succesiune: L x A x H  
(lungime x adâncime x înălţime). 

s/d (stânga sau dreapta) - modulul poate fi montat astfel încât uşile să se 
deschidă în ambele părţi.

Dimensiunile sunt prezentate în următoarea succesiune: L x A x H  
(lungime x adâncime x înălţime). 

s/d (stânga sau dreapta) - modulul poate fi montat astfel încât uşile să se 
deschidă în ambele părţi.

157 x 28 x 45 cm 125 x 32,4 x 60 cm

65 x 32,4 x 150 cm

Finisaje fronturi: Carcasa are finisaj ciocolată

crem matciocolată mat alb mat

cappuccino mat alb super lucios crem super lucios

cappuccino catifea 
super lucios roșu super lucios negru super lucios

opțional cutie L89 cm

opțional 
cutie 

L54 cm

Opțiuni finisaj cutie: 
alb mat, crem mat, 

cappuccino mat, 
negru mat

Opțiuni finisaj front 
(ușă glisantă): 

ciocolată sau negru 
super lucios

Opțiuni finisaj 
profil: ciocolată 

sau negru 
super lucios

opțional 
set 2 rafturi 

L55 cm

front mat
front super lucios

85 x 52,5 x 207,5 cm

Șifonier 2 uși L85 cm

opțional 
set 2 rafturi 

L80 cm

Fotografiile au caracter informativ. Culorile din pliant pot diferi de realitate datorită limitărilor tehnice tipografice. Produsele sunt oferite în limita stocului disponibil, 
în reţeaua de magazine LEMS. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele în cadrul procesului continuu de îmbunătățire fără notificare în prealabil. 
LEMET S.R.L., Câmpina, Str. Romaniţei nr.1, cod 105600, Jud. Prahova; J 29 / 2365 / 1991; C.U.I.: RO 1323280; Cap. soc.: 10.000.000 lei.

Produsele LEMET sunt fabricate într‑un sistem integrat de 
management al calităţii (ISO 9001), mediului (ISO 14001), 
sănătăţii şi securităţii în muncă (OHSAS 18001).

garanţie
produse
2 ani


