
Înfrumusețează casele românilor.

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

Multiple 
posibilități de 
ambientare. 

Programul este 
structurat pe 5 niveluri 

de înălțime.
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OBS: Structura de rezistență a modulelor 
este realizată din panouri de 32 mm.

Turn cu ușă s&d 
H75 x L48 

48,3 x 40 x 75 cm

Comodă cu uși 
H75 x L170  

173,4 x 40 x 75 cm

Turn cu sertare și ușă s&d  
H110 x L48   

48,3 x 40 x 110,2 cm

Turn cu ușă s&d
 H181 x L48

48,3 x 40 x 180,6 cm

Turn cu vitrină s&d
 H181 x L48

48,3 x 40 x 180,6 cm

Etajeră cu uși
 H181 x L90

90 x 40 x 180,6 cm

Etajeră cu vitrină 
H181 x L90

90 x 40 x 180,6 cm

Turn cu sertare și vitrină s&d  
H110 x L48 

48,3 x 40 x 110,2 cm

Comodă cu sertare și uși 
H110 x L90

90 x 40 x 110,2 cm

Comodă cu sertare și vitrină 
H110 x L90 

90 x 40 x 110,2 cm

Comodă de colț cu sertare și 
ușă dreapta H110 x L73 

72,5 x 72,5 x 110,2 cm

Turn cu uși s&d
 H145 x L48

48,3 x 40 x 145,4 cm

Turn cu ușă și vitrină s&d 
H145 x L48

48,3 x 40 x 145,4 cm

Turn cu sertare și ușă s&d 
H145 x L48

48,3 x 40 x 145,4 cm

Turn cu sertare și vitrină 
H145 x L48

48,3 x 40 x 145,4 cm

Comodă cu uși și vitrină
H75 x L170  

173,4 x 40 x 75 cm

Comodă de colț cu ușă dreapta
H75 x L73  

72,5 x 72,5 x 75 cm

Comodă combi 
H93 x L130  

131,7 x 40 x 92,6 cm

Oglindă interioară 
pentru turn (H110, H145) 

cu suport de PAL 
68,6 x 41,9 cm

Oglindă interioară 
pentru comodă (H110) 

cu suport de PAL 
68,6 x 83,6 cm

Crează spaţialitate şi luminozitate în interiorul modulului.

Oglindă interioară pentru 
turn cu vitrină (H181) 

cu suport de PAL 
173,2 x 41,9 cm

Oglindă interioară pentru 
etajeră cu vitrină (H181) 

cu suport de PAL 
173,2 x 83,6 cm

Turn cu sertare 
H75 x L48 

48,3 x 40 x 75 cm

Comodă cu uși 
H75 x L90 

90 x 40 x 75 cm

Comodă combi cu ușă s&d 
H75 x L90 

90 x 40 x 75 cm

Comodă cu sertare 
H75 x L90 

90 x 40 x 75 cm

Comodă cu uși 
H75 x L130 

131,7 x 40 x 75 cm

Comodă combi 
H75 x L130 

131,7 x 40 x 75 cm

Module Dining 
MIRACCO
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  N3: Turnuri și comode H110
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Modulele dining-ului Miracco sunt disponibile cu finisaj stejar wenge.

LEMS înfrumusețează casele românilor. www.lemet.ro

Dining‑ul MIRACCO este 
structurat pe cinci niveluri de 
înălțime (N1‑N5) care oferă 

posibilitatea de a‑ți ambienta 
camera așa cum dorești, chiar 
şi prin soluţii de amenajare pe 
colţ, pe 2 niveluri de înălţime. 

Principala caracteristică a 
acestui program este capacitatea 

mare de încărcăre şi depozitare 
în module a diverselor articole 

(veselă, tacâmuri, pahare şi 
alte obiecte destinate zonei de 
luat masa). Astfel, le vei avea 

la îndemână exact atunci când 
ai nevoie de ele şi vei câştiga şi 

spaţiu în bucătărie.

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


