
Aici îţi prezentăm mobilă de calitate la  
preţuri mici, avantajos de mici.

Avantajos, pentru că  
tehnologia avansată de producţie  

a fabricii Lemet a permis dezvoltarea  
soluţiilor economic - constructive. 

Stă în experienţa noastră să îţi  
spunem că dacă vei dori să cumperi  
din alte magazine mobilă mai ieftină,  

vei constata practic că nu vei fi 
mulţumit de utilizarea ei zilnică. 

Din această categorie fac parte:  
bucătăria, livingul, dormitorul  
și holul Domino, dormitorul  

Xtend Avantaj.

Scanează codul 
QR atașat cu 

smartphone-ul și 
vezi oferta online pe 

www.lemet.ro

Bucătăria 
Domino L220 cm

Bucătăria 
Domino AVANTAJ 

L200 cm

Configurația prezentată:
• modul pentru cuptor L60
• modul cu sertare L40
• modul cu uși L80
• modul înalt L40
• suspendat pentru hotă L60
• suspendat cu vitrină L40 x H71
• suspendat cu uși L80
• blat L182 cm
• placă cu spoturi L160 cm
• set compus din plintă și antistrop
• placă terminală inferioară
• placa terminală superioară

Configurația prezentată: 
• modul cu uşi L80
• modul cu sertare L40
• mască chiuvetă L80
• suspendat cu uşi L80 (2 buc.)
• suspendat cu vitrină L40
• blat L204 cm
• placă cu spoturi L160 cm
• set compus din plintă și antistrop
• placă terminală inferioară (2 buc.) 
• placă terminală superioară (2 buc.)

Programul modular Domino permite  dimensionarea bucătăriei

din centimetru în centimetru!

NOU!
Fronturi super lucioase

Bucătăria Domino
Înfrumusețează casele românilor.
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Diversitate: Azi mai mult ca oricând! www.lemet.ro

module suspendate

module inferioare

accesorii și opționale

blaturi

suspendat cu uși
L 80

79,6 x 27 x 54,4 cm

mască pentru chiuvetă L 80 
79,6 x 52 x 83,4 cm

modul sertare L 50 
48,3 x 52 x 83,4 cm

modul cu ușă s&d L 50 
48,3 x 52 x 83,4 cm

modul cu sertare L 40
39,8 x 52 x 83,4 cm

modul cu ușă s&d L 40
39,8 x 52 x 83,4 cm

modul de colț L90 
85,6 x 85,6 x 83,4 cm

modul JOLLY L 20
20 x 52 x 83,4 cm

placă terminală inferioară
1,6 x 56 x 83,4 cm

modul înalt s & d L 40
39,8 x 57 x 197,8 cm

modul cu uși L 80
79,6 x 52 x 83,4 cm

modul sertare L 60
58,4 x 52 x 83,4 cm

modul cu uși L 60
58,4 x 52 x 83,4 cm

modul pentru cuptor L 60
60 x 52 x 83,4 cm

suspendat cu uși
L 60

58,4 x 27 x 54,4 cm

suspendat cu vitrină
L 60

58,4 x 27 x 54,4 cm

suspendat  
cu ușă s & d  

L 50
48,3 x 27 x 54,4 cm

suspendat  
cu vitrină s/d

L 40 x H 71
39,8 x 27 x 71,3 cm

suspendat  
cu vitrină s / d  

L 40
39,8 x 27 x 54,4 cm

placă  
terminală
superioară

1,6 x 26 x 54,4 cm

suspendat  
pentru hotă  

L 60
60 x 27 x 34,4 cm

suspendat  
de colț  

L 60
60 x 60 x 54,4 cm

placă terminală  
a suspendatului  

pentru hotă
1,6 x 26 x 34,4 cm

suspendat  
cu ușă s & d  

L 40
39,8 x 27 x 54,4 cm

suspendat  
cu ușă s & d  

L 20
20 x 27 x 54,4 cm

Lateralele modulelor sunt din PAL alb. Dacă mobila dumneavoastră nu se termină la perete 
pe o laterală sau pe ambele, recomandarea noastră (pentru un aspect estetic plăcut) este de 

a finaliza o configurație de bucătărie Domino cu plăcile terminale superioare și inferioare.

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.

placă cu spoturi L160 cm

antistrop PVC, 
rezistent la apă

plintă PVC, 
rezistentă la apă

set compus din plintă și antistrop
L80/ L160/ L200/ L260/ L310/ L410 cm plintă laterală

stejar wenge  
super lucios

Finisaj 
fronturi:

stejar pastel 
super lucios stejar wenge mat stejar pastel mat

Fronturile au cantul cu finisaj stejar pastel. Carcasele modulelor au finisaj alb. Excepție fac suspendatele cu vitrină și modulul înalt.

Dimensiunea reală a 
modulului este de  

79,6 x 79,6 x 83,4 cm,  
dar pentru un calcul 

corect al lungimii 
configurației se 

adaugă suplimentar  
6 cm pe ambele laturi, 

datorită blatului de 
lucru care departează 

modulul de perete.

Înălțimea modulelor inferioare include blatul de lucru (2,8 cm). 

Finisaj categoria 1  
PAL melaminat grosime 28 mm

Finisaj categoria 1  
PAL melaminat grosime 32 mm

Finisaj categoria 1  
PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 2  
PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 3  
PAL melaminat grosime 38 mm

Finisaj categoria 4  
PAL melaminat grosime 38 mm

marmură Siberia

marmură Carolina

tibur

arctic

pastel

cyanit

Roma

marmură Veneția

Olimp

mocca

fantasy crem

fantasy alb

fantasy roșu

fantasy negru

alb

cașmir

marmură neagră

stejar Italia

mozaic

• grosime blat: 3,8 cm cu excepția finisajelor 
stejar Italia (grosime 3,2 cm), marmură 

neagră și marmură Siberia (grosime 2,8 cm)
• adâncime blat: 60 cm

• lungime maximă: 405 cm cu excepția 
finisajelor stejar Italia (lungime max. 270 cm), 
urbano și stejar wenge (lungime max. 555 cm)

Bucătăria Domino 
L147 x 216 cm

Bucătăria 
Domino L200 cm

Configurația prezentată: 
• modul cu uși L60
• modul de colț L86
• modul jolly L20
• modul pentru cuptor L60
• modul cu sertare L50
• suspendat cu uși L80 (2 buc.)
• suspendat de colț L60
• suspendat cu vitrină L40/H71 
(2 buc.)
• blat L303 cm
• placă cu spoturi L160 cm
• set compus din plintă și antistrop
• placă terminală inferioară (2 buc.)
• placă terminală superioară

Configurația prezentată: 
• modul cu sertare L60
• mască pentru chiuvetă L80
• suspendat pentru hotă L60
• suspendat cu uși L60
• suspendat cu uși L80
• blat L141 cm
• placă cu spoturi L160 cm
• set compus din plintă și antistrop
• placă terminală inferioară (2 buc.)
• placa terminală superioară
• placa terminală suspendat hotă

coș gunoi Tower
25 x 39,5 x 41 cm 
capacitate: 17 L

sarcină maximă: 6 Kg

coș gunoi Ecofil
30 x 36 x 45 cm  

capacitate:  2 x 18 L
sarcină maximă: 15 Kg

coș gunoi Ekko
35,5 x 38,5 x 47,3 cm 
capacitate:  2 x 16 L

sarcină maximă: 50 Kg

coș gunoi Easy Cargo
32 x 54,2 x 46,6 cm 

capacitate:  42 L
sarcină maximă: 30 Kg

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


