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Hol

 • garderobă 2 uși și oglinzi L85/ H206 cm
 • placă cuier L35/ H115 cm (2 buc.)
 • pantofar 2 compartimente L75/ H79 cm 

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Hol Domino L160 cm

Kit Hol Domino L75 cm

 • finisaj fronturi: stejar wenge cu profil 
cappuccino mat
 • finisaj carcasă: stejar wenge

 • placă de cuier cu poliță și oglindă L85/ 
H205 cm

 •minicomodă cu ușă L85 cm
 • capac tapițat wenge lucios

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Hol Domino L85 cm

 • finisaj fronturi: stejar wenge cu profil 
cappuccino mat
 • finisaj carcasă: stejar wenge

 • finisaj fronturi: stejar wenge cu profil 
cappuccino mat
 • finisaj carcasă: stejar wenge
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LEMS înfrumusețează casele românilor. www.lemet.ro

Hol Domino L218 cm Hol Domino L85 cm

 • pantofar 4 compartimente L75/ H154 cm
 • garderobă cu 1 ușă și oglinzi L57/ H206 cm
 • placă cuier L75/ H115 cm
 • minicomodă cu ușă L85 cm
 • capac tapițat wenge lucios

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: stejar wenge cu profil cappuccino mat
 • finisaj carcasă: stejar wenge

 • garderobă cu oglinzi L40/ H165 cm
 • placă cuier L35/ H115 cm 
 • minicomodă cu ușă L85 cm

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: stejar wenge cu profil cappuccino mat
 • finisaj carcasă: stejar wenge

Garderobă/ turn cu 1 ușă L57/ H206 cm (57,4 x 38,2 x 206 cm)

Pantofar L75 cm Placă de cuier H115 cm Placă de cuier L85/ H205 cm
(85,2 x 23,2 x 205 cm)

Garderobă/ etajeră cu 2 uși L85/ H206 cm (85 x 38,2 x 206 cm)

Garderobă L40/ H165 cm  
(40 x 28,5 x 164,8 cm)

Finisaje

front/ carcasă 
stejar wenge

în comandă 
trebuie specificat 
pe ce parte doriţi 

oglinda (pe stânga 
sau dreapta)

ușa se poate monta cu deschiderea pe partea stânga sau dreapta Fronturile au același finisaj cu carcasa (stejar wenge). Excepție fac 
garderoba/ turnul cu 1 ușă și garderoba/ etajera cu 2 uși (fronturile fără 
oglindă au finisaj cappuccino mat).

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

garderobă cu 1 uşă
garderobă cu 1 uşă și oglinzi

placă de cuier L34/ H115 cm  
(34 x 1,6 x 115 cm) 
placă de cuier L75/ H115 cm  
(75 x 26,2 x 115 cm)

placă de cuier cu poliță L85/ H205 cm
placă de cuier cu poliță și oglindă L85/ H205 cm

garderobă cu 2 uşi
garderobă cu 2 uşi și oglinzi

etajeră cu 2 uşi
etajeră cu 2 uşi și oglinzi

garderobă cu oglinzi 
L40/ H165

turn cu 1 uşă
turn cu 1 uşă și oglinzi

interior garderobă 
cu 1 ușă  

(agățători și suport 
pentru umerașe)

interior garderobă 
cu 2 uși  

(agățători și suport 
pentru umerașe)

interior turn cu 
1 ușă (polițe)

interior etajeră 
cu 2 uși (polițe)

se recomandă 
poziționarea 

garderobei L40/ H165 
deasupra minicomodei 

cu 1 ușă

pantofar 2 compartimente L75/ H79 cm (75,2 x 27,5 x 80 cm) 
pantofar 3 compartimente L75/ H116 cm (75,2 x 27,5 x 118 cm)
pantofar 4 compartimente L75/ H154 cm (75,2 x 27,5 x 155,5 cm)

interior pantofar  
dublu

Minicomodă cu ușă L85
(85,2 x 38 x 40 cm)

minicomodă cu ușă
capac tapițat 

opțional capac tapițat 
wenge lucios

front/ profil  
cappuccino mat

Kit L75/ H205 cm
(75,2 x 23,2 x 205 cm)

în comandă 
trebuie specificat 
pe ce parte doriţi 

oglinda (pe stânga 
sau dreapta)

Kit L75/ H205 cm

interior pantofar  
simplu

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


