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Înfrumusețează casele românilor.

Fabricat cu mândrie în România

Bucătăria Gazelle
Înfrumusețează casele românilor.
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Bucătăria Gazelle L 272 cm

 • placă terminală inferioară stejar italia (2 buc.) 
 • modul pentru cuptor L60 cm
 • modul Jolly L30 
 • modul cu sertare L 60 cm 

 • modul cu uşă L 60 cm
 • modul cu uşi pentru chiuvetă L 60 cm
 • placă terminală superioară stejar italia (2 buc.)
 • suspendat orizontal cu vitrină L90 cm (3 buc.) 

 • blat de lucru finisaj pastel L 272 cm
 • ornament nichel pentru blat L 300 cm
 • antistrop nichel L 300 cm
 • plintă nichel L 300 cm

 • profil LED pentru poliță L90 cm (3 buc.)
 • set 2 lumini T elipsă + transformator

 • fronturi super lucioase: turcoaz și cașmir
 • carcasă: stejar italia și alb
 • blat de lucru: pastel
 • mânere: nichel

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
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Înfrumusețează casele românilor.

Bucătăria Gazelle L 360 cm

 • placă terminală inferioară wenge H 860 mm (2 buc.)
 • modul cu uşi pentru chiuvetă L 90 cm
 • front pentru maşină de spălat vase L 45 cm
 • modul cu sertare L 90 cm

 • modul înalt wenge pentru cuptor şi cuptor 
cu microunde L 126 cm + plintă cu aerisitor
 • placă terminală superioară wenge  
H 893 mm (2 buc.)

 • suspendat vertical cu scurgător L 90/ H 89 cm
 • suspendat vertical L 45/ H 89 cm
 • blat de lucru finisaj wenge L 232 cm
 • ornament crom pentru blat L 250 cm

 • fronturi super lucioase: cappuccino şi roşu
 • carcasă: stejar wenge
 • blat de lucru: stejar wenge
 • mânere: crom

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
 • antistrop nichel L 250 cm
 • plintă crom L 250 cm
 • lumină T elipsă + transformator
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 • placă terminală inferioară
 • modul cu uşă L 40 cm
 • modul cu sertare L 90 cm
 •modul cu uși pentru chiuvetă L 80 cm

 • modul stejar italia la semiînălțime 
pentru cuptor L 66 cm
 • placă terminală superioară (2 buc.)
 • suspendat cu polițe de sticlă L 35 cm

 • suspendat pentru hotă extensibilă L 60 cm
 • suspendat orizontal cu vitrină L 90 cm (2 buc.)
 • ornament nichel pentru blat L 250 cm
 • antistrop nichel L 250 cm

 • plintă nichel L 250 cm
 • plintă nichel cu aerisitor L60 pentru 
modul la semiînălţime pentru cuptor L66
 • blat de lucru finisaj cașmir L 213 cm

 • profil LED pentru poliță L90 cm (2 buc.)
 • set 2 lumini T elipsă + transformator
 • spot LED

 • fronturi super lucioase: maro și cașmir
 • carcasă: stejar italia, cașmir, alb
 • blat de lucru: cașmir
 •mânere: crom fumuriu

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:

Bucătăria Gazelle L 280 cm
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Înfrumusețează casele românilor.

Bucătăria Gazelle L 293 cm x L 297 cm

 • modul wenge la semiînălţime pentru cuptor 
dreapta L 126 cm + plintă cu aerisitor
 • modul cu sertare L 80 cm
 • modul de colţ L 90 cm

 • modul cu uşă L 60 cm
 • modul cu sertare L 90 cm
 • placă terminală inferioară wenge H 860 mm
 • placă cu polițe L 90 cm

 • suspendat vertical L 60/ H 60 cm (4 buc.)
 • suspendat wenge vertical L 60/ H 180 cm
 • blat de lucru finisaj cyanit L 343 cm 
 • ornament crom pentru blat L 300 cm

 • antistrop nichel L 400 cm + colțar interior antistrop
 • plintă crom L 300 cm + element de colț plintă
 • placă cu spoturi LED și priză L90 (2 buc.)

 • fronturi super lucioase: crem şi orange
 • carcasă: stejar wenge
 • blat de lucru: cyanit
 • mânere: crom

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
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 • placă terminală inferioară urbano
 • modul cu sertare combi pentru chiuvetă 
L 80 cm

 • modul cu sertare combi L 80 cm (2 buc.) 

 • modul urbano semiînălţime pentru cuptor stânga  
L 126 cm + plintă cu aerisitor 
 • placă terminală superioară urbano H 685 mm (4 buc.)
 • suspendat orizontal combi cu scurgător L 80 cm

 • suspendat orizontal combi L 80 cm
 • suspendat vertical L 60 cm (2 buc.)
 • blat de lucru finisaj urbano L 243 cm
 • ornament crom pentru blat L 250 cm

 • antistrop nichel L 250 cm
 • plintă urbano L 250 cm
 • placă cu spoturi LED și priză L90
 • placă cu spoturi LED și priză L40

 • set 2 lumini T elipsă + 
transformator

 • profil LED pentru poliță 
L80 cm (2 buc.)

 • fronturi: urbano mat și cappuccino 
super lucios

 • carcasă: urbano 
 • blat de lucru: Roma, mânere: crom

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:

Bucătăria Gazelle L 370 cm
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Înfrumusețează casele românilor.

 • modul urbano semiînălţime pentru cuptor  
L 66 cm + plintă cu aerisitor
 • front pentru maşină de spălat vase L 60 cm
 • modul cu sertare L 80 cm (2 buc.)

 • modul înalt urbano cu coloană 
metalică stânga L 106 cm + plintă

 • placă terminală superioară urbano 
H 685 mm (4 buc.) 

 • suspendat vertical L 60 cm (3 buc.)
 • blat de lucru finisaj artic L 220 cm
 • ornament crom pentru blat L 250 cm
 • antistrop nichel L 250 cm

 • fronturi super lucioase: negru și alb
 • carcasă: urbano 
 • blat de lucru: arctic
 •mânere: crom

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:

Bucătăria Gazelle L 393 cm

 • plintă crom L 250 cm
 • placă cu spoturi LED și priză L90
 • placă cu spoturi LED și priză L40
 • set 2 lumini T elipsă + transformator
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 • modul înalt urbano L 106 cm + 
plintă L 100 cm
 • modul cu uşă L 30 cm (2 buc.)
 • modul cu sertare L 80 cm

 • modul de colţ L 90 cm
 • modul cu uşă L 60 cm (2 buc.)
 • placă terminală inferioară peninsulă mat
 • placă ornamentală pentru peninsulă L 202 cm

 • set bar L 145 cm lucios
 • suspendat orizontal L 90 cm
 • suspendat urbano vertical  
L 40/ H 89 cm (2 buc.)

 • placă cu poliţe L 70 cm
 • ornament crom pentru blat L 340 cm
 • antistrop nichel L 250 cm
 • plintă crom L 350 cm + element de colț

 • blat de lucru finisaj artic L374 cm
 • placă cu spoturi LED și priză L40
 • lumină T elipsă + transformator

 • fronturi super lucioase: negru și roșu
 • carcasă: urbano
 • blat de lucru: arctic
 •mânere: crom

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:

Bucătăria Gazelle L 330 cm x L 207 cm
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Înfrumusețează casele românilor.

Bucătăria Gazelle L 270 cm

 • modul înalt urbano pentru cuptor  
L 66 cm + plintă cu aerisitor
 • modul cu sertare L 50 cm
 • front pentru maşină de spălat vase 

semiîncorporabilă L 60 cm
 • modul cu uşi pentru chiuvetă L 90 cm
 • placă terminală inferioară urbano dreapta
 • placă terminală superioară urbano H 685 mm (2 buc.)

 • suspendat vertical L45 cm
 • suspendat pentru hotă extensibilă L60 cm
 • suspendat vertical cu scurgător L 90 cm
 • blat de lucru finisaj mocca L 202 cm

 • ornament nichel pentru blat L 200 cm
 • antistrop nichel L 250 cm + plintă nichel L 200 cm
 • placă cu spoturi LED și priză L40
 • set 2 lumini T elipsă + transformator

 • fronturi mate: sand bej 
 • carcasă: urbano
 • blat de lucru: mocca
 •mânere: nichel

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
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Finisaj fronturi Finisaj blaturi

Finisaj mânere

Finisaje

Accesorii în standard

Finisaj categoria 1 - PAL melaminat grosime 28 mm

Finisaj categoria 1 - PAL melaminat grosime 32 mm

Finisaj categoria 1 - PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 2 - PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 3 - PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 4 - PAL melaminat grosime 38 mm

urbano

stejar Italia

stejar wenge

Finisaj carcase

urbano

stejar Italia

alb mat

stejar wenge

cașmir mat/ super lucios

crem mat/ super lucios

sand bej mat/ super lucios

marmură Siberia

stejar Italia

marmură Carolina

tibur

arctic

pastel

cyanit

Roma

marmură Veneția

Olimp

mocca

fantasy crem

fantasy alb

fantasy roșu

fantasy negru

alb

cașmir

cappuccino catifea mat/ super lucios

roșu mat/ super lucios

orange mat/ super lucios

teracot mat/ super lucios

turcoaz mat/ super lucios

marmură neagră

mozaicnegru mat/ super lucios

maro mat/ super lucios

alb mat/ super lucios

Finisaj plintă, antistrop, ornament pentru blat de lucru

urbano

crom

nichel

• Carcasele modulelor suspendate și inferioare sunt din PAL alb de 16 mm. 

• Suspendatele verticale L40/ H89, L45/ H89, L70/ H89 și suspendatul de colț cu ușă dublă L60/ H89 au opțiune de 
finisaj carcasă stejar wenge, urbano sau stejar Italia.

• Suspendatul vertical L60/ H180 s&d, suspendatul de colț L60 și suspendatele orizontale cu vitrină L60, L80, L90 
se comandă numai cu carcasă stejar wenge, urbano sau stejar italia.

• Se pot configura, în culori diferite, fronturile (ușile și fețele de sertare) de la suspendatele orizontale L60, L80, L80 cu 
scurgător, L90, L90 cu scurgător, precum și la modulele cu sertare L50, L60, L80, L90.

• Lateralele modulelor sunt din PAL alb. Recomandarea noastră (pentru un aspect estetic plăcut) este de a finaliza 
o configuraţie de bucătărie Gazelle cu plăcile terminale superioare și inferioare, dacă mobila dumneavoastră nu se 
termină la perete pe o laterală sau pe ambele.

balama cu amortizor integrat

piston cu  
gaz pt. uși orizontale 

amortizor sertare

Sertarele au laterale metalice şi fundul de sertar 
din PAL de 12 mm. Astfel încărcarea maximă este 
de 25 kg/ sertar. 

În standard, ușile și sertarele modulelor Gazelle 
sunt prevăzute cu sisteme de amortizoare.

• crește rezistența în timp a modulelor, pentru că 
ușile și sertarele sunt protejate împotriva șocurilor.

• este atenuat zgomotul neplăcut de lovitură la 
închiderea bruscă a ușilor și sertarelor.

Avantajele amortizoarelor de uși și sertare

• grosime: 3,8 cm cu excepția finisajelor stejar Italia (grosime 3,2 cm), marmură neagră și marmură Siberia (grosime 2,8 cm)
• adâncime: 60 cm
• lungime maximă: 405 cm cu excepția finisajelor stejar Italia (lungime max. 270 cm) și stejar wenge (lungime max. 555 cm)

Categorii finisaje

Categoria 1: marmură neagră, marmură Siberia, marmură Carolina, marmură Veneția, stejar Italia  

Categoria 2: tibur, arctic, pastel, cyanit, roma, mozaic, olimp, mocca, wenge 

Categoria 3: fantasy (alb, crem, roșu, negru) 

Categoria 4: alb, cașmir 

Plintă finisaj nichel, crom, urbano:  
L100 cm/ L150 cm/ L200 cm/ L250 cm/ L300 cm/ L350 cm/ L400 cm/ L450 cm, element de colţ plintă

Antistrop finisaj nichel: 
L100 cm/ L150 cm/ L200 cm/ L250 cm/ L300 cm/ L350 cm/ L400 cm/ L450 cm, antistrop lateral L60, 

element colț antistrop

Ornament pentru blat de lucru finisaj nichel: 
L100 cm/ L150 cm/ L200 cm/ L250 cm/ L300 cm/ L350 cm/ L400 cm/ L450 cm

Ornament pentru blat de lucru finisaj crom: 
L100 cm/ L150 cm/ L200 cm/ L250 cm/ L300 cm/ L340 cm

nichel (striat) crom fumuriucrom (lucios)
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Înfrumusețează casele românilor.

Accesorii

Set 2 lumini T elipsă 
+ transformator  
Lampă T elipsă 
suplimentară 

• datorită înălțimii reduse se poate monta pe 
orice modul, inclusiv pe modulele cu sertare

Avantaje:
• se utilizează ușor prin tragerea clapetei ascunse  

și extragerea prizei triple

• este necesar pentru utilizarea 
temporară  
a micilor electrocasnice

• are avantajul estetic de a fi 
mascat în blatul de lucru sau în 
module atunci cand nu îl folosiți

• deschiderea-închiderea se face prin rotirea 
capacului

• accesoriu necesar 
pentru protecția blatului 
de lucru, înălțând aragazul 
peste nivelul lui.

Placă cu spoturi şi priză L40/ L90Profil LED + transformator pentru poliță L60/ L80/ L90
Sistem de lumini cu LED-uri pentru sertar  
L50/ L80/ L90, transformator 

sticlă securizată

Suport tacâmuri  
L50/ L60/ L80/ L90 

Protecție din aluminiu pentru modulul 
pentru chiuvetă L80/ L90 

Twist - sistem încastrabil cu 2 prize  
cu capac metalic din inox  

Sistem încastrabil cu 3 prize retractabile  

Folie antialunecare pentru interior 
sertare L80/ L90

Placă înălţătoare pentru 
aragaz  

Coșuri de gunoi

Poliţă de perete din sticlă fumurie  
62,5 x 20 x 0,8 cm 

60 x 50 x 5 cm (wenge/urbano)

coș gunoi Tower
25 x 39,5 x 41 cm 
capacitate: 17 L

sarcină maximă: 6 Kg

coș gunoi Ecofil
30 x 36 x 45 cm  

capacitate:  2 x 18 L
sarcină maximă: 15 Kg

coș gunoi Ekko
35,5 x 38,5 x 47,3 cm 
capacitate:  2 x 16 L

sarcină maximă: 50 Kg

coș gunoi Easy Cargo
32 x 54,2 x 46,6 cm  

capacitate:  42 L
sarcină maximă: 30 Kg
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12 s & d (stânga şi dreapta) - în comandă specificați în ce parte doriţi să se deschidă uşileCarcasele modulelor suspendate au finisajul alb cu excepția celor care au alte mențiuni.

20 x 32,3 x 68,5 cm

60 x 32,3 x 53,5 cm

70 x 24 x 89,3 cm

60,6 x 60,6 x 89,3 cm 73,1X38,5 x 68,5 cm 73,1X38,5 x 89,3 cm60,6 x 60,6 x 68,5 cm 60,6 x 60,6 x 89,3 cm

60 x 32,3 x 64,5 cm

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

• suspendat 
• suspendat cu scurgător

Suspendat 
vertical L20 s&d

Suspendat pentru 
hotă L60

Suspendat pentru 
hotă extensibilă L60

Suspendat 
vertical L25 s&d

Suspendat 
vertical L30 s&d

Suspendat 
vertical L35 s&d

Suspendat vertical 
L70

Suspendat vertical 
L70 H89

Suspendat de colț 
L60 s&d

Suspendat de colț 
L73 s&d

Suspendat de colț 
L73 H89 s&d

Suspendat de colț 
cu ușă dublă L60

Suspendat de colț cu 
ușă dublă L60 H89

Plăci terminale superioare  
H535/ H600/ H645/ H685/ H893 

Placă cu polițe L70

Suspendat orizontal 
cu vitrină L60

Suspendat 
vertical L40 s&d

Suspendat cu poliță 
de sticlă L35

Suspendat cu poliță 
de sticlă L35 H89

Suspendat 
vertical L45 s&d

Suspendat vertical 
L60 s&d

Suspendat vertical 
L60 H60 s&d

Suspendat 
orizontal L60

Suspendat vertical 
L40 H89 s&d

Suspendat vertical 
L45 H89 s&d

Module suspendate

29,2 x 32,3 x 68,5 cm 35 x 32,3 x 68,5 cm 35 x 32,4 x 68,2 cm 35 x 32,4 x 89 cm

70 x 32,3 x 68,5 cm 70 x 32,3 x 89,3 cm

79,6 x 32,3 x 68,5 cm 79,6 x 32,3 x 68,5 cm 79,6 x 32,3 x 68,5 cm 89,6 x 32,3 x 68,5 cm79,6 x 32,3 x 89,3 cm

39,8 x 32,3 x 68,5 cm 44,8 x 32,3 x 68,5 cm

60 x 32,3 x 68,5 cm 60 x 32,3 x 60 cm 60 x 32,3 x 68,5 cm 60 x 32,3 x 68,5 cm

39,8 x 32,3 x 89,3 cm 44,8 x 32,3 x 89,3 cm25 x 32,3 x 68,5 cm

1,8/ 3,2 x 32,8 x  
53,5/ 60/ 64,5/ 
68,5/ 89,3 cm

Suspendat  
vertical L80

Suspendat  
vertical L80 H89

Suspendat  
orizontal L80

Suspendat orizontal 
cu vitrină L80

Suspendat orizontal 
cu vitrină L90

Suspendat  
vertical L90 H89

Suspendat  
vertical L90

Suspendat  
orizontal L90

89,6 x 32,3 x 68,5 cm89,6 x 32,3 x 89,3 cm89,6 x 32,3 x 68,5 cm

60 x 32,3 x 180 cm

105 - 125 x 24 x 65 cm

Suspendat vertical 
L60 H180 s&d

Placă cu polițe  
L105 - 125 s/d

*sticlă securizată
Lungimea reală a modulelor este 70 cm, dar pentru un calcul 
corect al lungimii configurației se adaugă suplimentar 3,1 cm.

finisaj: alb, 
cappuccino 
catifea, crem 
sau cașmir

finisaj: alb, 
cappuccino 
catifea, crem 
sau cașmir

finisaj carcasă: urbano,  
stejar Italia sau stejar wenge

finisaj carcasă: urbano, 
stejar Italia sau stejar wenge

finisaj carcasă: 
urbano, stejar Italia 
sau stejar wenge

finisaj carcasă: 
urbano, stejar Italia 
sau stejar wenge

finisaj carcasă: 
urbano, stejar Italia 
sau stejar wenge

finisaj carcasă: 
urbano, stejar Italia 
sau stejar wenge

finisaj 
carcasă: 

alb, urbano, 
stejar Italia 
sau stejar 

wenge

finisaj 
carcasă: 

alb, urbano, 
stejar Italia 
sau stejar 

wenge

finisaj carcasă: alb, urbano, 
stejar Italia sau stejar wenge
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Înfrumusețează casele românilor.

Dimensiunile sunt prezentate în următoarea succesiune: L x A x H (lungime x adâncime x înălţime). Înălțimea modulelor inferioare include blatul de lucru (3,8 cm). 

Plăci terminale superioare  
H535/ H600/ H645/ H685/ H893 

• modul cu uși L90  

• modul cu uși pentru 
chiuvetă L90

• modul cu uși L60  

• modul cu uși pentru 
chiuvetă L60

• modul cu sertare L90  

• modul cu sertare pentru 
chiuvetă L90

Module inferioare

Placă aparentă inferioară Placă terminală inferioară s&d

Modul cu ușă L20 s&d 
Modul Jolly L20

Modul cu sertare L60 Modul cu sertare L80Modul cu uși L80

Modul cu uși L90 Modul cu sertare L90 Modul de colț L109 s&d Modul de colț L90

Modul pentru cuptor L60Modul cu ușă 
L60 s&d

Front pentru mașină 
de spălat vase 
încorporabilă L60

Front pentru mașină 
de spălat vase semi-
încorporabilă L60

Front pentru mașină 
de spălat vase 
încorporabilă L45

Modul cu ușă 
L45 s&d

Modul cu ușă L30 s&d 
Modul Jolly L30 
Modul Jolly L30 cu sac de pâine20 x 52 x 90 cm 48,3 x 52 x 90 cm 48,3 x 52 x 90 cm

58,4 x 52 x 90 cm 60 x 52 x 90 cm 79,6 x 52 x 90 cm 79,6 x 52 x 90 cm
58,4 x 52 x 90 cm

60 x 1,9 x 68,2 cm

89,6 x 52 x 90 cm 89,6 x 52 x 90 cm 109 x 63,8 x 90 cm 85,6 x 85,2 x 90 cm 1,8/ 3,2 x 12 x 68 cm 1,8/ 3,2 x 59 x 86 cm

60 x 1,9 x 54,8 cm

39,8 x 52 x 90 cm 44,8 x 52 x 90 cm

45 x 1,9 x 68,2 cm 45 x 1,9 x 54,8 cm

Dimensiunea reală a modulului este 79,6 x 79,2 x 90 cm, dar pentru un 
calcul corect al lungimii configurației se adaugă suplimentar 6 cm pe 

ambele laturi, datorită blatului de lucru care departează modulul de perete.

• modul cu uși L80  

• modul cu uși pentru 
chiuvetă L80

• modul cu sertare L80  

• modul cu sertare pentru chiuvetă L80

Modul cu ușă  
L50 s&d

Modul cu sertare  
L50

Modul cu ușă  
L40 s&d

Front pentru mașină 
de spălat vase semi- 
încorporabilă L45

29,2 x 52 x 90 cm

• modul de colț L90  

• modul de colț cu coloană metalică L90Dimensiunea reală a modulului este 
90 x 59,1 x 90 cm, dar pentru un 

calcul corect al lungimii configurației 
se adaugă suplimentar 19 cm pe latura 

lungă și 4,7 cm pe latura scurtă.

finisaj: urbano, stejar Italia 
sau stejar wenge
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14 s & d (stânga şi dreapta) - în comandă specificați în ce parte doriţi să se deschidă uşile

Avantajele coloanei metalice:
- conţine 6 coşuri metalice, 

  reglabile pe înălţime
- are închidere silenţioasă
- suportă până la 50 kg

- accesezi și organizezi cu
 ușurință produsele depozitate

Opțional pentru 
modulele înalte 
L46, L86 și L106

Module înalte

• modul înalt pentru 
cuptor și cuptor cu 
microunde L66 s&d

• modul înalt pentru 
cuptor și cuptor cu 

microunde L106 s&d

• modul înalt pentru 
cuptor L106 s&d

• modul înalt L106 s&d• modul înalt 
pentru frigider cu 

o ușă L66 s&d

• modul înalt 
pentru frigider cu 

2 uși L66 s&d

• modul înalt 
pentru cuptor 

L66 s&d

• modul înalt 
L66 s&d

Modul înalt L46 s&d Modul înalt L86 s&d Module înalte L106 s&dModule înalte L66 s&d

46,2 x 60,5 x 211,7 cm 86 x 60,5 x 211,7 cm 106,2 x 60,5 x 211,7 cm66,4 x 60,5 x 211,7 cm

Coloană metalică

Module înalte A42Module la semiînălțime

• modul 
semiînălțime pentru 

cuptor L66 s&d

• modul semiînălțime 
pentru cuptor L126 s&d

• modul semiînălțime 
L66 s&d

• modul semiînălțime L126

Module la semiînălțime L66 s&d Modul înalt  
L46 A42 s&d

Module înalte 
L66 A42 s&d

Module înalte 
L86 A42 s&d

Module la semiînălțime L126 s&d

67,4 x 61 x 118,9 cm

46,2 x 42 x 211,7 cm 66,4 x 42 x 211,7 cm 86,4 x 42 x 211,7 cm

127,4 x 61 x 118,9 cm

Finisaj carcasă modulele la semiînălțime: urbano, stejar Italia sau stejar wenge.

Finisaj carcasă modulele la înalte: urbano, stejar Italia sau stejar wenge.

Finisaj carcasă modulele la înalte: urbano, stejar Italia sau stejar wenge.
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Înfrumusețează casele românilor.

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

Plinte pentru module înalte și la 
semiînălțime
Aerisitor încastrat în plintă

Insula schimbă radical modul clasic în care percepem bucătăria, fiind un corp de sine stătător poziționat în mijlocul bucătăriei.
Ea poate fi la fel de simplă ca o masă (utilizată ca spațiu suplimentar de lucru) sau foarte elaborată - cu rețea electrică încorporată (pentru plită, cuptor electric, hotă decorativă), conducte de gaze (pentru plită și cuptor pe gaz) și apă (pentru chiuvetă).

Insula simplă poate avea și rol de bar, pe când insula dublă este concepută pentru capacități mari de încărcare.
Insula are lungimi cuprinse între 90 cm și 268,4 cm  (în funcție de alegerea modulelor inferioare din componența ei).

Setul bar este ideal pentru servirea micului dejun 
sau o discuție amicală la o cafea.

Aerisitorul încastrat în plintă este un 
accesoriu necesar pentru a asigura 

ventilarea electrocasnicelor încorporabile 
(cuptoare, frigidere, plite cu inducție).

finisaj: urbano, stejar Italia, stejar wenge 
sau sticlă neagră

Insulă simplă/ dublă și set bar

Module înalte

Placă superioară pentru insulă 
simplă/ dublă

Placă ornamentală pentru  
insulă simplă/ peninsulă

Set bar L145 cm

Set plăci laterale pentru insulă 
simplă/ dublă

min. 98 - max. 268,4 x 82/ 111 x 3,2 cm 

Placă terminală pentru peninsulă s&d
1,8/ 3,2 x 59,2 x 85,8 cm 

min. 89,6 - max. 260 x 1,8 x 85,8 cm 

80/ 109 x 1,8/ 3,2 x 85,8 cm 

• modul înalt pentru cuptor și 
cuptor cu microunde L186

• modul înalt pentru cuptor și 
cuptor cu microunde L126 s&d 

• modul inalt L126 pt cuptor, 
cuptor microunde și frigider

• modul înalt pentru cuptor 
L126

• modul înalt L126 • modul înalt pentru cuptor L186 • modul înalt L186

Module înalte L186Module înalte L126

186,4 x 60,5 x 211,7 cm126,4 x 60,5 x 211,7 cm

145 x 40 x 32,8 cm 

Finisaj carcasă modulele la înalte: urbano, stejar Italia sau stejar wenge.
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Ai nevoie de soluţii de finanţare? LEMS îţi oferă parteneri financiari!

Cea mai extinsă reţea naţională de mobilier! 

Diversitate de programe de rate fără dobândă prin carduri de cumpărături.

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


