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 • șifonier 4 uși cu 2 sertare L192 cm  
(2 uși mici cu oglinzi)
 • placă cu spoturi L190 cm
 • pat Domino 160 x 200 cm cu sertar latera
 • noptiere cu un sertar L50 cm (2 buc.)
 • comodă cu 4 sertare L75 cm
 • suport pentru saltea 160 x 200 cm PAL/ flexibil
 • saltea

Configurația prezentată:

 • șifonier cu 4 uși L192 cm (2 uși cu oglinzi)
 • placă cu spoturi L190 cm
 • pat Domino 160 x 200 cm cu sertar lateral
 • noptiere cu un sertar L50 cm (2 buc.)
 • comodă cu o ușă și 4 sertare L113 cm
 • suspendat vertical L40 (2 buc.)
 • suspendat orizontal L165
 • poliță de perete L165
 • placă cu spoturi L143 cm
 • suport pentru saltea 160 x 200 cm PAL/ flexibil
 • tetieră tapițată pentru tăblie pat L160 cm
 • saltea L160 cm

Configurația prezentată:

 • finisaj fronturi: stejar wenge super lucios, 
cappuccino super lucios
 • finisaj carcasă: stejar wenge mat
 • finisaj profil: cappuccino mat

Finisaje configurație prezentată:

 • finisaj fronturi: cappuccino super lucios
 • finisaj carcasă: stejar wenge mat
 • finisaj profil: stejar wenge mat

Finisaje configurație prezentată:

 • finisaj fronturi: stejar wenge super lucios, 
stejar pastel mat, stejar pastel super lucios
 • finisaj carcasă: stejar pastel mat
 • finisaj profil: stejar wenge mat

Finisaje configurație prezentată:

Configurația prezentată:

 • șifonier 3 uși L147 cm (1 ușă cu oglindă)
 • placă cu spoturi L143 cm
 • pat Domino 160 x 200 cm cu un sertar
 • noptiere fără sertar L50 cm (2 buc.)
 • suspendat vertical L40 (2 buc.)
 • suspendat orizontal L165
 • poliță de perete L165
 • comodă cu 4 sertare L75 cm
 • suport pentru saltea 160 x 200 cm PAL/ flexibil
 • tetieră tapițată pentru tăblie pat L160 cm
 • saltea L160 cm

Dormitor Domino  
cu șifonier cu 4 uși  
cu sertare L192 cm

Dormitor Domino cu 
șifonier cu 4 uși L192 cm

Dormitor Domino cu 
șifonier cu 3 uși L147 cm

Înfrumusețează casele românilor.



LEMS înfrumusețează casele românilor. www.lemet.ro

Variante constructive: fără sertare, cu 1 sertar 
(lateral sau frontal), cu 2 sertare sau cu 3 sertare. 

Variante constructive: fără sertare, cu 1 sertar (lateral sau frontal), cu 2 sertare sau cu 3 sertare. 

opțional tetieră tapițată 
(wenge sau cappuccino)

opțional tetieră tapițată 
(wenge sau cappuccino)

opțional 
sertar lateral opțional sertar frontal opțional sertar lateral

Pat Domino/ Pat Domino de perete Pat Karo tapiţat integral

Pat L 90/ 140/ 160/ 180 cm  
(93,6/143,6/ 163,6/ 183,6 x 204,2 x 91 cm)

Pat L 90/ 140/ 160/ 180 cm  
(93,6/143,6/ 163,6/ 183,6 x 204,2 x 91 cm)

Şifonier cu 1 ușă s/d L57 cm (57,4 x 59,5 x 206 cm)

Şifonier cu 3 uși L147 cm (147,2 x 59,5 x 206 cm)

Şifonier cu 4 uși L192 cm (192,1 x 59,5 x 206 cm)

Şifonier cu 3 uși și sertare L147 cm (147,2 x 59,5 x 206 cm)

Şifonier cu 4 uși și sertare L192 cm (192,1 x 59,5 x 206 cm) Şifonier cu 5 uși L237 cm (237,1 x 59,5 x 206 cm)

Şifonier cu 2 uși L102 cm (102,3 x 59,5 x 206 cm) Şifonier cu 2 uși și sertare L102 cm (102,3 x 59,5 x 206 cm)

1 uşă mat
1 uşă cu oglindă
poliță opțională L54 cm

2 uşi mat
2 uşi cu oglindă
poliță opțională L99 cm

3 uşi mat
2 uşi mat și o ușă cu oglindă
poliță opțională L49 cm
poliță opțională L93 cm

4 uşi mat
2 uşi mat și 2 uşi cu oglindă
4 uşi cu oglindă
poliță opțională L94 cm

3 uşi și sertare mat
1 uşă mat, 2 uși mici cu oglindă și sertare mat
poliță opțională L49 cm
poliță opțională L93 cm

4 uşi și sertare mat
2 uşi mat, 2 uși mici cu oglindă și sertare mat
4 uși cu oglindă și sertare mat
poliță opțională L49 cm
poliță opțională L87 cm

5 uşi mat
2 uşi mat și 3 uși cu oglindă
5 uși cu oglindă
poliță opțională L45 cm
poliță opțională L93 cm

2 uşi și sertare mat
2 uşi cu oglindă și sertare mat
poliță opțională L99 cm
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 • șifonier 4 uși L192 cm (2 uși cu oglinzi)
 • placă cu spoturi L190 cm
 • pat Karo 160 x 200 cm cu 2 sertare
 • noptiere cu 2 sertare L50 (2 buc.)
 • comodă cu 2 uși și 4 sertare L125 cm
 • suport pentru saltea 160 x 200 cm (PAL/ flexibil)
 • saltea L160cm

Configurația prezentată:

Accesorii șifoniere

placă cu spoturi L94/ 143/ 190 cm

Dormitor Domino cu pat Karo

Noptiere L50 cm Comode Suspendate

noptieră (50,2 x 42,5 x 27,5 cm)
noptieră cu sertar mat (50,2 x 42,5 x 27,5 cm)
noptieră cu 2 sertare mat (50,2 x 42,5 x 46 cm)

comodă cu 2 uși mat
comodă cu 4 sertare mat

(40 x 30,1 x 85 cm)
(113 x 42,5 x 83 cm) (125 x 42,5 x 83 cm)

(165 x 25 x 27 cm)

(165 x 26,2 x 36 cm)

Suspendat vertical s&d 
L40 cm mat

Suspendat orizontal L165 cm

Poliță L165 cm mat

Comode L75 cm (75,2 x 42,5 x 83 cm) Comodă cu o ușă și 4 
sertare L113 cm s&d mat

Comodă cu 2 uși și 4 
sertare L125 cm mat

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

 • finisaj fronturi: stejar wenge super lucios, 
cappuccino super lucios 
 • finisaj carcasă: stejar wenge mat
 • finisaj profil: cappuccino mat
 • finisaj tapițerie pat: imitație piele bej sidef

Finisaje configurație prezentată:

Birou L80 cm

birou L 80 cm
suport unitate

(80 x 60 x 76,5 cm)

opțional 
suport 
unitate

disponibil doar cu 
finisaj stejar wenge

suport flexibil pentru saltea

 90/ 140/ 160/ 180 x 200 cm 

Opţiuni finisaj tapițerie pat Karo

Suport pentru saltea (PAL / flexibil) 

Finisaje Modulele au fronturile la culoarea carcasei.  
Excepție fac șifonierele și comodele L113 și L125 cm (fronturile sertarelor).

+
+
+

Carcasă stejar wenge mat

Carcasă stejar wenge mat

Carcasă stejar pastel mat

Front cappuccino mat 
Profil cappuccino mat

Front cappuccino super lucios 
Profil cappuccino mat

Front stejar wenge mat/ super 
lucios

Profil stejar wenge mat

Front stejar wenge super 
lucios

Front stejar wenge mat

Front stejar pastel mat

• finisaj categoria 1

• finisaj categoria 2

Pat L 90/ 140/ 160/ 180 cm  
(98/148/ 168/188 x 210 x 99 cm)

opțional 
sertar lateral opțional sertar frontal

imitație piele gri deschis sidef

imitație piele negru

imitație piele maro

imitație piele wenge lucios

imitație piele bej sidef

imitație piele maro cognac lucios

imitație piele roșu

imitație piele cappuccino

imitație piele cappuccino lava

stofă Jungle 84 dark chocotate

stofă Jungle 11 dark brown

stofă Jungle 04 beige

stofă Jungle 02 cream

stofă Jungle 28 apple

stofă Jungle 06 rabbit

stofă Jungle 09 purple

stofă Jungle 08 red

stofă Jungle 60 turkis

stofă Jungle 12 anthracite

stofă Jungle 32 gray

stofă Jungle 07 silver

stofă Jungle 10 black

stofă Jungle 15 cobalt

imitație piele alb sidef

imitație piele crem

imitație piele alb lucios

imitație piele alb

imitație piele crem soft (grosime 1,9 mm) imitație piele dark brown (grosime 1,9 mm)

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


