
Cumpărătorii noştri au 
confirmat!  

Cu peste 1,7 mil. de  
module achiziţionate, 
CATEGORIA ACCESIBIL  

reprezintă cea mai 
 populară gamă de 

produse de mobilier.

Vei descoperi programul 
XTEND, definit de  

utilizatori ca fiind recordul 
românesc de eficienţă  

al unui program de mobilă.

Pentru că am depus efortul  
de a optimiza bugetele  

medii de achiziţie.

Programul XTEND
Înfrumusețează casele românilor.

www.lemet.ro
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Cameră de zi Xtend L 378 cm 

Cameră de zi Xtend L 256 cm 

Configurația prezentată:  
• turn mare cu bară
• modul central 1
• placă superioară
• etajeră mică cu ușă și sertare

Cameră de zi Xtend L 295 cm 

Configurația prezentată:  
• turn mare terminal
• turn mare cu 3 sertare

• modul central 1
• etajeră mare cu uși și sertare
• turn mare terminal

Configurația prezentată:  
• turn mare cu bară
• modul central 2
• turn mare cu bară

Cameră de tineret Xtend L 338 cm

www.lemet.ro

Configurația prezentată:  
• șifonier cu o ușă
• modul central 5
• turn mare cu ușă și sertare

• pat de perete cu sertar 96 x 207 cm
• placă cu spoturi L 190 cm
• saltea L160 cm
• birou cu sertare

Dormitor de colț Xtend L 225 cm x L 354 cm

Opţiuni de compartimentare interioară 
pentru şifonierele cu uşi glisante:

Fiecare compartiment standard pentru şifonierul cu 
uşi glisante conţine 2 rafturi şi 1 bară pentru haine.

Dormitor cu șifonier cu uși glisante 

Configurația prezentată: 
• șifonier cu 4 uși cu sertare 
cu 2 oglinzi
• pat cu sertar 166 x 207 cm
• 2 noptiere mici
• placă cu spoturi L 190 cm
• saltea L160 cm

Dormitor Xtend 
AVANTAJ

• set suplimentar 2 rafturi
• bară pentru haine

• modul interior cu 3 sertareOp
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Configurația prezentată: 
• șifonier cu 3 uși cu sertare cu oglindă
• șifonier de colț cu oglindă
• șifonier cu o ușă cu oglindă
• turn mare cu ușă și sertare

             • modul central 4
• pat cu sertar 166 x 207 cm 
• placă cu spoturi L143 cm (2 buc.)
• saltea L160 cm

Configurația prezentată: 
• șifonier cu 3 uși glisante cu oglindă
• pat cu sertar 166 x 207 cm
• 2 noptiere
• comodă cu 3 sertare

          • turnuri terminale 
pentru comodă (2 buc.)
• oglindă de peret
• saltea L160 cm

Configurația prezentată: 
• minicomodă cu sertare
  pentru hol
• comodă cu uși pentru hol
• garderobă cu două uși
• oglindă perete cuier
• placă cuier (2 buc.)

Configurația 
prezentată: 
• pantofar
• garderobă cu ușă 
și oglindă
• comodă cu uși 
pentru hol
• placă cuier (2 buc.)

Hol Xtend L 193 cm Hol Xtend L 207 cm

Configurația prezentată: 
• turn mare cu bară
• modul central 3
• șifonier cu 2 uși combi cu sertare

Poză cu titlu informativ. Finisajul galben este indisponibil.
Configurația este disponibilă doar cu fronturi nuc fano.

• pat de perete 
cu sertar L90 cm
• saltea L90 cm

Cameră de tineret Xtend L 303 cm



Diversitate: Azi mai mult ca oricând! www.lemet.ro

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.

turn mare

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

etajeră mare
 

76,6 x 38,4 x 202,3 cm

turn mic
 

45,3 x 38,4 x 121 cm

garderobă cu 
două uşi

76,6 x 38,4 x 202,3 cm

garderobă cu uşă/
cu oglindă s/d

53,5 x 38,4 x 202,3 cm

pantofar
76,6 x 38,4 x 121 cm

comodă cu uşi
pentru hol

76,6 x 38 x 59,4 cm

minicomodă cu
sertare pentru hol
39 x 38 x 75,2 cm

minicomodă cu
uşă pentru hol - s
39 x 38 x 75,2 cm

placă cuier

35,1 x 1,6 x 122 cm

oglindă perete
hol

35,1 x 2 x 106 cm

etajeră mare  
cu uşi 

76,6 x 38,4 x 202,3 cm

turn mic cu uşă
s şi d

45,3 x 38,4 x 121 cm

turn mic
cu trei sertare

45,3 x 38,4 x 121 cm

turn mic
cu vitrină - s şi d

45,3 x 38,4 x 121 cm

turn mic
cu sertare

45,3 x 38,4 x 121 cm

turn mic
terminal - s şi d

38,4 x 38,4 x 121 cm

placă superioară

75,9 x 19,6 x 65 cm

comodă TV

89 x 50 x 55 cm

turn mic de colţ

67,8 x 67,8 x 121 cm

etajeră mare
cu uşi şi sertare 

76,6 x 38,4 x 202,3 cm

etajeră mică
 

76,6 x 38,4 x 121 cm

etajeră mică
cu uşi 

76,6 x 38,4 x 121 cm

etajeră mică
cu uşă şi sertare

76,6 x 38,4 x 121 cm

etajeră mică
cu sertare

76,6 x 38,4 x 121 cm

modul suspendat 
mare

120 x 31,6 x 65 cm

modul suspendat 
mic

89 x 31,6 x 65 cm

turn mare cu uşă 
s/d

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare
cu trei sertare

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare
cu vitrină - s/d

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare 
cu uşă şi sertare - s

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare 
terminal - s/d

38,4 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare cu uşă 
sus şi jos - s/d

 45,3 x 38,4 x 202,3 cm

turn mare
cu bară

38,1 x 38,1 x 193,4 cm
modul central 1

180 x 50 x 202,3 cm

modul central 2
180 x 50 x 202,3 cm

turn mare de colţ

55 x 38 x 202,3 cm

module camere de zi

module holuri

Scanează codul QR 
atașat cu smartphone-ul 
și vezi oferta online pe  

www.lemet.ro

fronturi/ carcasă  nuc fano

fronturi violet*

* Fronturile 
violet crem sunt 

disponibile 
numai pe bază 
de comandă, 

doar la anumite 
module.

şifonier trei uşi glisante/
cu oglindă

198,1 x 64,8 x 230,2 cm

birou cu sertare

120 x 60 x 74,2 cm

birou cu uşă

120 x 60 x 74,2 cm

toaletă

138 x 46 x 75,2 cm

noptieră

49,5 x 38 x 36,2 cm

noptieră mică

45 x 35,3 x 32,6 cm

oglindă perete
59 x 2 x 86 cm

comodă cu 
trei sertare

77,2 x 46 x 75,2 cm

comodă cu
două uşi

77,2 x 46 x 75,2 cm

minicomodă
cu sertare

39 x 46 x 75,2 cm

Dimensiunile exterioare ale paturilor sunt prezentate în următoarea succesiune: lăţime x lungime x înălţimea tăbliei.

minicomodă
cu uşă - s

39 x 46 x 75,2 cm

turn terminal pentru
comodă - s şi d

46,3 x 46,3 x 75 cm

şifonier două uşi glisante/ 
cu oglindă

132,7 x 64,8 x 230,2 cm

şifonier patru uşi cu sertare/
cu 2 oglinzi

180,4 x 60 x 202,3 cm

şifonier 3 uşi cu sertare/ 
cu oglindă

135 x 60 x 204 cm

şifonier 3 uşi/ 
cu oglindă/ cu 2 oglinzi

135,6 x 60 x 202,3 cm

şifonier 2 uşi 
combi cu sertare

90,6 x 60 x 202,3 cm

şifonier 1 uşă/ 
cu oglindă - s/d

45,3 x 60 x 202,3 cm

şifonier de colţ/ 
cu oglindă

90,2 x 90,2 x 202,3 cm90,6 x 60 x 202,3 cm

modul 3 sertare 
pentru şifoniere  
cu uşi glisante

şifonier 2 uşi combi/ 
cu oglindă

şifonier 2 uşi cu bară/ 
cu oglindă

şifonier 2 uşi cu rafturi/ 
cu oglindă

modul central 3
210,6 x 60 x 202,3 cm

modul central 4
175,3 x 38,4 x 202,6 cm

modul central 5
213,3 x 38,4 x 202,6 cm

placă cu spoturi
94 cm/ 143 cm/ 190 cm

module dormitoare şi camere de tineret

Paturile Xtend au suportul pentru saltea din PAL.  
Opțiunea de suport pentru saltea flexibil nu este disponibilă pentru acest pat. 

Patul Xtend de perete este disponibil în 2 variante 
constructive: fără sertare sau cu 1 sertar lateral.

Patul Xtend este disponibil în 3 variante constructive: fără sertare, 
cu 1 sertar lateral sau cu 2 sertare laterale (L 140/ 160).

Patul Karo este disponibil în 4 variante 
constructive: fără sertare, cu 1 sertar (lateral 

sau frontal), cu 2 sertare sau cu 3 sertare. 

L 90/ 140/ 160 (93,6/ 143,6/ 163,6 x 207 x 86) cm 
sertar (opțional)

pat Xtend pat Xtend de perete  pat Karo tapițat integral Opțiuni tapițerie pat Karo:
L 90/ 140/ 160/180  
(98/ 148/ 168/ 188 x 210 x 99 cm)
sertar (opțional)

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

• finisaj categoria 1

• finisaj categoria 2

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)

  90/ 140/ 160/ 180 x 200 cm 

suport saltea PAL/ flexibil 
pentru pat Karo


