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Înfrumusețează casele românilor.

Living NEW YORK

sistem integrat de iluminare LED cu senzor

flexibilitate maximă prin modularitate

finisaj sticlă Lacobel – aspect luminos și estetic

sertare căptușite în catifea

sisteme speciale de deschidere tip push

ușurinţă și eleganţă în utilizare

Designul exclusivist, creat 
pentru Lux, se remarcă prin 
modul în care suprafața de 

sticlă Lacobel compune lumina, 
modelând și reinventând spațiul.
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Living New York L315 cm Living New York L295 cm

Living New York L300 cm

 • comodă cu 3 sertare L240 (S3)
 • suspendat vertical cu vitrină L50 (2 buc.)
 • suspendat orizontal cu sertare cu catifea L120 (S3)
 • poliță “L” cu sticlă fumurie L120
 • turn cu vitrină L75
 • sistem de lumini

 • comodă cu 3 sertare L240 
 • extensie de comodă L215 (S1) 
 • suspendat vertical cu vitrină L55 
 • suspendat orizontal L120 (S2)  
(deschidere în jos) 

 • suspendat orizontal L120 

 • comodă cu sertar L100 (S1)
 • comodă cu sertare L200 

(deschidere în sus)
 • placă ornamentală L240 
 • placă decorativă L120 cu sticlă
 • poliță de perete L180
 • sistem de lumini

Configurația prezentată: Configurația prezentată:  

Configurația prezentată: 

Finisaje configurații prezentate: fronturi - sticlă Lacobel negru, fcarcasă - urbano

Finisaje configurații prezentate:  
fronturi - sticlă Lacobel alb, roșu, cappuccino 
carcasă - urbano

 • suspendat orizontal L180 (S3)
 • suspendat vertical L60 (3 buc.)
 • placă decorativă cu 2 polițe  L120

lipsa mânerelor subliniază linia clară a designului



set profil LED cu întrerupător

profil aluminiu LED

distribuitor

întrerupător negru

bandă LED

suport întrerupător

cablu conectare bandă LED

spot LED

spot LED cu întrerupător

spot LED cu senzor

distribuitor

întrerupător negru

suport întrerupător

Dacă optezi pentru mai multe 
module cu iluminare LED 

în cadrul unei configurații, 
economisești prin folosirea 
unor componente comune 

(de exemplu distribuitor, 
transformator, întrerupător). 

Opţional, fiecare modul  
are iluminare LED  

(bandă sau spot), cu senzor  
sau întrerupător.

Sistemul de iluminare este 
modular, flexibil în funcţie de 

configuraţia finală aleasă.

Pentru a putea obţine 
configuraţia potrivită, consultaţi 

consilierii de vânzări din 
magazinele LEM’S.

Preţurile comodelor cu sertare sunt prezentate în următoarea ordine: cu carcasa integral din PAL (wenge sau urbano)/  
cu sticlă Lacobel aplicată pe partea superioară (S1)/ cu sticlă Lacobel aplicată pe laterale și partea superioară (S3).

Turnurile sunt disponibile cu carcasa integral din PAL.

Suspendatele sunt disponibile cu carcasa integral din PAL (wenge sau urbano). Prețul modulelor include kitul de suspendare în perete.

Preţurile suspendatelor orizontale sunt prezentate în următoarea 
ordine: cu carcasa integral din PAL (wenge sau urbano)/ cu sticlă Lacobel 
aplicată pe laterale (S2)/ cu sticlă Lacobel aplicată pe partea superioară 

(S1)/ cu sticlă Lacobel aplicată pe laterale și partea superioară (S3).

Suspendatul orizontal cu 
sertare este disponibil cu sticlă 
Lacobel aplicată pe laterale și 

partea superioară (S3).

Finisaj: PAL (wenge sau urbano).

Preț: cu finisaj PAL  
(wenge sau urbano)/  

cu sticlă Lacobel.

120 x 40 x17,5 cm

cu sertare  
căptușite în catifea neagră

cu polițe

120 x 33,5 x 40 cm
deschidere în sus sau jos

L120L120

179 x 33,5 x 40 cm

L180

60 x 35 x 60 cm55 x 37,5 x 143 cm

s & d - cu uşă plină; 
sertar căptușit în catifea neagră

55 x 37,5 x 143 cm

s & d - cu vitrină (ramă neagră) 
sertar căptușit în catifea neagră

50 x 34,5 x 120 cm
s/d s/d

50 x 34,5 x 120 cm
s/d - cu vitrină (ramă neagră)

75 x 47,5 x 207,5 cm

s & d - cu ușă plină

75 x 47,5 x 207,5 cm

s & d - cu vitrină (ramă neagră)

L55 L55 L60L50 L50

L75 L75

100 x 60 x 28 cm80 x 60 x 28 cm 160 x 60 x 28 cm 200 x 60 x 28 cm

240 x 60 x 28 cm

L100L80 L160 L200

L240

120 x 1,6 x 40 cm

L120

120 x 29 x 60 cm

Preț: fără sticlă pe partea superioară/ cu sticlă aplicată pe partea superioară (S1).

215 x 50 x 45,5 cmL215

L120

wenge

urbano

negru roșu alb cappuccino

Finisaj: PAL (wenge sau urbano).

240 x 33,6 x 3,8 cm

L240

120 x 17 x 27 cm

tip “L” cu sticlă fumurie/  
tip “L” cu sticlă fumurie cu lumină

L120

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

La modulele cu opțiunea (S1) se adauga 5 mm pe înălțime.  
La modulele cu opțiunea (S2) se adauga 10 mm pe lungime.

Sensurile în care se deschid uşile pot fi: 
s & d (stânga şi dreapta) - în comandă trebuie specificat în ce parte doriţi să se deschidă uşile,
s/d (stânga sau dreapta) - modulul poate fi montat astfel încât uşile să se deschidă în partea 

stângă sau ăn partea dreaptă.

Accesoriile prezentate necesită conectarea la transformator (set transformator LED)

set bandă LED cu senzor 
pentru sertar comodă

profil aluminiu LED

distribuitor

întrerupător cu senzor

bandă LED L50

suport întrerupător

cablu conectare bandă LED profil LED încastrabil L80 cm pentru 
poliță L180 cm

profil încastrabil

distribuitor

întrerupător negru

suport întrerupător

set transformator LED

transformator + cablu priză

LEMS înfrumusețează casele românilor. www.lemet.ro

polița de perete L180 cm are opțiune de iluminare 
cu bandă LED (profil încastrabil L80 cm s&d)

50 - 270 x 24 x 3,8 cm

L50 L270
lungimea poate 

varia din cm în cm

Avantaje! Avantaje!

Comode cu sertare

Suspendate verticale

Suspendate orizontale

Finisaje carcasă: PAL Finisaje fronturi: sticlă Lacobel

Placă ornamentalăPlăci decorative

Polițe de perete

Accesorii - sistem integrat de iluminare LED

Turnuri

Extensie de comodă

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


