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Hol

 • garderobă 1 ușă și oglinzi clare L60 cm
 • băncuță cu ușă L100 cm 
 • comodă cu sertare L60 cm
 • placă cuier combi L54 cm (2 buc.)
 • capac tapițat pentru bancuță
 • suport sticlă L55 cm

 • placă cuier cu poliță L60 cm
 • garderobă cu oglindă clară L50 cm
 • poliță L89 cm
 • pantofar cu 3 uși și sertar L89 cm

Configurația prezentată:

Configurația prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Finisaje configurație prezentată:

Hol Zeppelin L220 cm

Hol Zeppelin L200 cm

 • finisaj fronturi: ciocolată, cappuccino mat
 • finisaj carcasă: ciocolată

 • finisaj fronturi: ciocolată, cappuccino mat
 • finisaj carcasă: ciocolată
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Garderobă/ turn cu 1 ușă s&d L60 cm  
60 x 43 x 207,5 cm

Garderobă/turn 1 ușă s/d 
și oglindă integral L60  
60 x 43 x 207,5 cm

Garderobă L50 cm  
50 x 44,1 x 207,5 cm

Suspendate 

Poliță L89 cm  
89 x 25,1 x 25 cm

Oglindă D70 cm  
70 x 2,1 x 70 cm

Pantofare L89 cm

Garderobă/ etajeră cu 2 uși L85 cm  
85 x 43 x 207,5 cm

• front oglinzi clare
• front oglinzi bronze
• front mat
• front super lucios

• front oglinzi clare
• front oglinzi bronze
• front mat
• front super lucios

pantofar 2 uși  
L89/ H73 cm 
88,8 x 42,5 x 73,2 cm
• front mat
• front super lucios

pantofar 3 uși  
L89/ H107 cm 
88,8 x 42,5 x 107,2 cm
• front mat
• front super lucios

suspendat orizontal L90/ H72  
90 x 31 x 71,6 cm
• front mat
• front super lucios

suspendat  
vertical s&d L45/ H120  
45 x 30,7 x 120 cm
• front ciocolată

pantofar 3 uși și sertar 
L89/ H127 cm 
88,8 x 42,5 x 127,3 cm
• front mat
• front super lucios

• front oglindă clară 
• front oglindă bronze

• front oglindă clară
• front oglindă bronze

• finisaj ciocolată • oglindă clară
• oglindă bronze

interior garderobă 
cu 2 uși  

(agățători și suport 
pentru umerașe)

interior etajeră  
cu 2 uși (4 polițe)

interior garderobă 
cu 1 ușă  

(agățători și suport 
pentru umerașe)

interior turn cu 
1 ușă (4 polițe)

Opțiuni finisaj profil: 
ciocolată sau  

negru super lucios

Opțiuni finisaj profil: 
ciocolată sau  

negru super lucios

sistem 
deschidere 

tip push

sistem deschidere tip push

Comode L60 cm  
60 x 40 x 62,9 cm

comodă cu ușă/ sertare s&d 
L60 cm
• front mat
• front super lucios

accesorii pentru comode
• suport sticlă L55 cm
• cutie L55 cm

opțional suport sticlă L55 cm  
sau cutie L55 cm finisaj alb mat, 

crem mat, cappuccino mat, 
negru mat

LEMS înfrumusețează casele românilor. www.lemet.ro

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

Hol Zeppelin L145 cm

 • garderobă cu 2 uși și oglinzi 
clare L85 cm
 • comodă cu ușă L60 cm 
 • placă cuier combi L45 cm
 • suport sticlă L55 cm

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: ciocolată, cappuccino mat
 • finisaj carcasă: ciocolată

Hol Zeppelin L195 cm

 • garderobă cu 1 ușă și oglinzi clare L60 cm
 • suspendat vertical L45/ H120 cm 
 • suspendat orizontal L90/ H72 cm
 • oglindă clară D70 cm 

Configurația prezentată: Finisaje configurație prezentată:
 • finisaj fronturi: ciocolată, cappuccino mat
 • finisaj carcasă: ciocolată

Interior garderobă cu 1 uşă L60

Interior pantofar 3 uși și sertar 
L89/ H127 cm

Plăci cuier

Băncuță cu ușă s&d L100 cm  
100 x 40 x 41 cm

placă cuier combi L54 
58 x 2,6 x 112 cm
• finisaj mat

placă cuier cu poliță L60 
60 x 29,2 x 197,5 cm
• finisaj ciocolată

opțiuni finisaj placă 
frontală: alb mat, crem mat, 
cappuccino mat, negru mat

opțiuni finisaj 
placă spate: 

coicolată

opțional capac tapițat

• băncuță cu ușă L100 cm 
finisaj ciocolată  
• capac tapițat 

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.

crem mat

cappuccino mat

alb mat

alb super lucios

crem super lucios cappuccino super lucios

roșu super lucios negru super lucios

Carcasa are finisaj ciocolată.

opțiuni finisaj 
cutie: alb mat, 

crem mat, 
cappuccino mat

ciocolată mat
Finisaje fronturi:

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


