
Am creat pentru tine mobilă  
de excepţie la preţuri incredibil  

de atractive. 

Alege-ţi stilul. Am combinat 
cele mai bune „ingrediente” 

constructive, de culoare şi design 
pentru a-ţi pune la dispoziţie o 

varietate largă de opţiuni.

Totul, pentru ca tu să îţi pui 
în practică ideile de mobilare 

durabilă a casei.

Vei fi plăcut surprins de beneficiile 
premium ale mobilei de calitate 

superioară marca Lemet. 

cu uși/ combi/ cu sertare 
front mat
front super lucios

cu uși/ combi/ cu sertare 
front mat 
front super lucios

4 uși mat
2 uși mat + 2 uși super lucios 
4 uși super lucios 
2 uși mat + 2 uși cu vitrină 
2 uși super lucios + 2 uși cu vitrină 

4 uși mat 
2 uși mat + 2 uși super lucios 
4 uși super lucios 
2 uși mat + 2 uși cu vitrină 
2 uși super lucios + 2 uși cu vitrină

2 uși mat
2 uși super lucios
2 uși cu vitrină 

2 uși mat
2 uși super lucios

3 uși mat 
1 ușă mat + 2 uși super lucios 
3 uși super lucios 
1 ușă mat + 2 uși cu vitrină 
1 ușă super lucios + 2 uși cu vitrină 

231,2 x 55 x 50 cm

113,8 x 33 x 107,4 cm

113,8 x 33 x 53,7 cm 160 x 31,6 x 40 cm

277,6 x 55 x 50 cm

60,1 x 43 x 166,3 cm

Comode L231 cm

Suspendate cu 4 uși L114 cm

Suspendate cu 2 uși L114 cm Suspendate orizontale cu 2 uși L160 cm

Comode L278 cm

60,1 x 43 x 220 cm

Turnuri cu 4 uși s/d L60 cm

Casetă sticlă/ cu lumină LED L114 cm 

Poliță de perete L114 cm Suport TV mic Suport TV mare

Poliță sticlă/ cu lumină LED L137 cm Turn sticlă

Turnuri cu 3 uși s/d L60 cm

Comode

Suspendate

Turnuri

Accesorii și opționale

113,8 x 20 x 27 cm

114 x 23 x 3,2 cm 70 x 42 x 10 cm 105 x 42 x 10 cm
20 x 25 x 78,5 cm

137 x 23,5 x 25 cm

Dimensiunile sunt prezentate în următoarea succesiune: L x A x H (lungime x adâncime x înălţime). Prețurile includ TVA. 
s/d (stânga sau dreapta) - modulul poate fi montat astfel încât uşile să se deschidă în ambele părţi.

Living Miracco modern L338 cm 

• turn cu 4 uşi (2 cu vitrină și 2 crem super lucios) wenge L60 cm
• comodă combi crem super lucios/ wenge L278 cm
• suspendat orizontal cu 2 uşi crem super lucios / wenge L160 cm
• suspendat cu 4 uși (2 cu vitrină și 2 crem super lucios) L114 cm
• poliță de perete sticlă-wenge L137 cm
• poliță de perete wenge L114 cm
• suport TV mare
• turn sticlă wenge

Configuraţia prezentată:

Living Miracco modern L291 cm

• turn cu 3 uşi (2 uşi vitrină, 1 uşă roșu super lucios) wenge L60 cm
• comodă combi roșu super lucios wenge L231 cm
• suspendat cu 2 uşi roșu super lucios wenge L114 cm
• poliţă de perete wenge L114 cm
• casetă sticlă wenge cu lumini L114, suport TV mic

Configuraţia prezentată:

alb 
super lucios

Finisaje carcasa are finisajul stejar wenge

stejar wenge

crem 
super lucios

alb crem

roșu 
super lucios

cappuccino 
super lucios

Living MIRACCO modern
Înfrumusețează casele românilor.

www.lemet.ro
N

r. 
2.

6 
/ 2

01
9



front mat 
front super lucios 

front mat 
front super lucios 

cu uși/ combi/ cu sertare 
front mat
front super lucios

231,2 x 43 x 170 cm 277,6 x 43 x 170 cm

231,2 x 55 x 50 cm 277,6 x 55 x 50 cm 86,4 x 55 x 220 cm 43,2 x 43 x 220 cm 86,4 x 43 x 220 cm

20 x 25 x 78,5 cm

70 x 42 x 10 cm
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Module superioare medii L231 cm Module superioare mari L278 cm

Comode L231 cm Șifonier 4 uși L86 cm Turn 2 uși s&d L43 cmComode L278 cm Etajeră 4 uși L86 cm

Module superioare Accesorii şi opţionale

Comode Șifoniere, etajere, turnuri

• etajeră cu 4 uşi wenge L86 cm
• comodă combi crem super lucios/ wenge L231 cm

• șifonier 4 uși L86 cm
• comodă combi super lucios/ wenge L278 cm

• modul superior mare cu uși orizontale
super lucios/ wenge L278 cm

• turn cu 2 uși L43 cm
• profil lateral (2 buc.)

• etajeră cu 4 uşi L86 cm
• comodă combi mat L231 cm

• suport TV mare
• set bar mic

Living Miracco clasic  super lucios L367 cm

Living Miracco clasic L414 cm

Living Miracco clasic  mat L367 cm

Configuraţia prezentată:

Configuraţia prezentată:

Configuraţia prezentată:

www.lemet.roLiving MIRACCO clasic

modul superior mediu  
cu uși orizontale L231 cm

modul superior mare  
cu uși orizontale L278 cm

Se utilizează numai în combinație cu comodele L231 cm Se utilizează numai în combinație cu comodele L278 cm

modul superior mediu  
cu uși verticale L231 cm

modul superior mare  
cu uși verticale L278 cm

*accesoriu pentru modul superior mare L278 
cm și mediu L231 cm cu uși verticale

*accesoriu pentru 
modul superior 
mare L278 cm

*accesoriu pentru 
șifoniere, etajere 

şi turnuri

Suport TV mic 

Suport TV mare

Set bar mare

Set bar mic

Turn sticlă Profil lateral 
L220 cm

 s & d (stânga şi dreapta) - în comandă trebuie specificat 
în ce parte doriţi să se deschidă uşile

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

front mat front mat front mat

Vrei să-ţi depozitezi TOATĂ CASA 
într-un living de 4,14m ?

cu uși/ combi/ cu sertare 
front mat
front super lucios

  
alb super lucios

Finisaje carcasa are finisajul stejar wenge

stejar wenge

  
crem super lucios

alb crem

roșu super lucios
cappuccino 
super lucios

• modul superior mediu cu uşi 
verticale mat L231 cm

• turn cu 2 uşi L43
• profil lateral (2 buc.)

• suport TV mic
• turn sticlă

• modul superior mediu cu uşi orizontale 
crem super lucios/ wenge L231 cm

• turn cu 2 uşi wenge L43 cm
• profil lateral wenge (2 buc.)

• suport TV mic
• turn sticlă

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


