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• Fotoliu

• Canapea 2 locuri fixă
160 cm

88 cm

47 cm

45 cm

88 cm

105 cm

50 cm

Caracteristici:

88 cm

Canapele, colțar și fotoliu California

102 cm

• Canapea 3 locuri fixă/ extensibilă

156 cm
• Canapea 4 locuri fixă/ extensibilă

0 de
Alege din cele peste 20
texturi
ru
nt
opţiuni disponibile pe
piele!
din stofă şi imitație de
Detalii în magazine.

(L x A) 164 x 121 cm

156 cm
121 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

243 cm
88 cm

218 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

(L x A) 189 x 121 cm

164 cm

189 cm

Variante constructive:
• Fotoliu California

dimensiuni fotoliu (L x A x H): 105 x 88 x 88 cm

• Canapea 2 locuri California fixă

dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H): 160 x 88 x 88 cm

• Canapea 3 locuri California fixă/ extensibilă L218

dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H): 218 x 88/ 156 x 88 cm

• Canapea 4 locuri California fixă/ extensibilă L243

dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H): 243 x 88/ 156 x 88 cm

• Colțar California extensibil

dimensiuni canapea (L x A x H): 263 x 200 x 88 cm
A1/ A2 - adâncimea canapelei pliate/ adâncimea canapelei extinse

2

www.lemet.ro

• Colțar extensibil
263 cm

200 cm

88 cm

Col]arul poate fi
comandat cu [ezlongul
pe partea st@ng# sau
pe partea dreapt#.

92 cm

171 cm

121 cm
156 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

56 cm

(L x A) 202 x 121 cm

143 cm

45 cm

50 cm

88 cm

202 cm

88 cm

156 cm

200 cm

Sistem de ridicare automată a extensiei
2
2

1

1

2
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Canapele și fotoliu Borgia
Variante constructive:
• Fotoliu Borgia fix/ cu recliner
• Canapea 2 locuri Borgia
fixă/ extensibilă/ cu 2 reclinere
• Canapea 3 locuri Borgia
fixă/ extensibilă/ cu 2 reclinere

0 de
Alege din cele peste 20
ru texturi
opţiuni disponibile pent
piele!
din stofă şi imitație de
Detalii în magazine.

4

www.lemet.ro

Canapea 3 locuri fixă

Canapea 3 locuri extensibilă

Canapea 3 locuri cu 2 reclinere

Recliner - fotoliu al cărui spătar și bază îşi
modifică poziţia pentru mai mult confort
164 cm
56 cm

41 cm

Caracteristici:
• Canapea 2 locuri cu 2 reclinere
152 cm

96 cm

104
cm

104
cm
Recliner

85
cm

47 cm (șezut)

104
cm
Recliner

Recliner

• Canapea 2 locuri fixă/ extensibilă
96 cm

90 cm

90 cm
52 cm

48 cm

Recliner

162 cm (șezut)

• Canapea 3 locuri fixă/ extensibilă

152 cm

47 cm

104 cm

Recliner

85
cm

105 cm (șezut)

• Fotoliu

90 cm

214 cm

195 cm

90 cm

85
cm

• Canapea 3 locuri cu 2 reclinere

105 cm

156 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

dimensiuni utile pt. dormit:

(L x A) 93 x 180 cm

(L x A) 133 x 180 cm

extensie

220 cm

• Fotoliu cu recliner

extensie
Extensia este destinată utilizării ocazionale.
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Canapele modulare

L 302 cm

Configurația prezentată include:
• taburet cu pernă
• braț
• canapea fixă 3 locuri
• fotoliu L60

L 280 x 282 cm

Configurația prezentată include:
• taburet cu pernă și ladă
• canapea fixă 2 locuri
• element de colț

• canapea extensibilă 3 locuri
• braț

Descoperă noul program modular de canapele!

L 282 x 306 cm

L 246 x 342 cm

Configurația prezentată include:
• braț (2 buc.)
• canapea fixă 2 locuri
• element de colț
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• fotoliu L60
• canapea extensibilă 3 locuri
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Configurația prezentată include:
• braț (2 buc.)
• canapea extensibilă 3 locuri
• element de colț

• fotoliu L60
• canapea fixă 2 locuri
• taburet cu pernă

canapea 3 locuri fără braţe

canapea extensibilă 3 locuri fără braţe
Tetiere rabatabile

Tetiere
rabatabile

canapea 2 locuri fără braţe
Tetiere
rabatabile

Dimensiuni utile
pentru dormit:

canapea extensibilă 2 locuri fără braţe
Tetiere rabatabile

Dimensiuni utile
pentru dormit:

133 x 180 cm

156 x 100 x 79 (94) cm

156 x 100 (236) x 79 (94) cm

fotoliu fără braţe L78
Tetiere
rabatabile

93 x 180 cm

120 x 100 x 79 (94) cm

120 x 100 (236) x 79 (94) cm

fotoliu fără braţe L60
Tetiere
rabatabile

78 x 100 x 79 (94) cm

element de colț

taburet cu pernă și ladă

taburet cu pernă

taburet cu ladă

26 x 100 x 65 cm

100 x 100 x 79 cm

60 x 100 x 45 cm

60 x 100 x 45 cm

60 x 100 x 31 cm

Dimensiuni:

Sistem de extensie tip „italian”
Dimensiuni utile pentru dormit (L x A)
• canapea 3 locuri: 133 x 180 cm
• canapea 2 locuri: 93 x 180 cm

1

3

2
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Sistemul este compus din
cadru din oţel, pliabil în trei
segmente, suport lamelar
flexibil și saltea pentru
protecție. Lamelele sunt
confecționate din fag aburit
multistratificat, fapt ce îi
conferă o rezistență sporită
la acțiuni mecanice. Din acest
motiv extensia poate fi folosită
pentru utilizare pe termen
îndelungat. Salteaua de 7 cm
din poliuretan este destinată
utilizării ocazionale.

45 cm

79 - 94 cm

braț universal

60 x 100 x 79 (94) cm

100 cm
1.

Caracteristici:
• Tetierele sunt rabatabile pe 5 niveluri de înălțime pentru a asigura
o poziţie ergonomică a zonei cervicale şi a capului.

2.
3.
4.

• Modulele au o rezistență sporită datorită structurii formată din repere
din lemn masiv de fag, rășinos și PAL.

5.

• Șezutul este format din arcuri sinusoidale, spumă poliuretanică iar ultimele două
straturi superioare sunt formate din vatelină matlasată.
• Interconectarea modulelor este simplă și eficientă, realizată prin elemente de cuplare.
• Diferitele tipuri de stofe
și imitație de piele sunt
materiale de cea mai bună
calitate fiind special alese
pentru a asigura rezistență în
timp și o întreținere ușoară.

0 de
Alege din cele peste 20
ru texturi
opţiuni disponibile pent
piele!
din stofă şi imitație de

Dimensiunile sunt prezentate în următoarea succesiune: L x A (A1) x H (H1) - lungime x adâncime (adâncime extinsă) x înălţime (înălţime cu tetiere ridicate).

Detalii în magazine.
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7

Canapea și colțar Paloma
{ezutul este din miez
elastic (arcuri, f@[ii de
burete [i fetru) [i un strat
de vatelin# matlasat#.

Sp#tarul este format din
cadru batant [i perne. Acesta
\mpreun# cu lada [i [ezlongul
formeaz# suprafa]a de dormit.

Pernele au miezul
din burete [i husa
deta[abil#.

Detalii în magazine.

• Canapea extensibilă

• Fotoliu Paloma

• Colțar extensibil

dimensiuni fotoliu (L x A x H): 84 x 87 x 78 cm

89 cm

238 cm

• Canapea estensibilă Paloma
dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H): 225 x 89/140 x 78 cm

89 cm

225 cm
87 cm

84 cm

Variante constructive:

140 cm

• Fotoliu

{ezlongul se poate a[eza \n partea
st@ng# sau dreapt# a canapelei.

Alege din cele peste 200 de
opţiuni disponibile pentru texturi
din stofă şi imitație de piele!

Caracteristici:

Structura constructiv# este
solid# [i are \n componen]#
repere din lemn de fag,
lemn r#[inos [i PAL.

52 cm

• Colțar extensibil Paloma
dimensiuni canapea (L x A x H): 238 x 140 x 78 cm
A1/ A2 - adâncimea canapelei pliate/ adâncimea canapelei extinse

Colţar extins

Canapea extinsă

Avantaje

89 cm

8

dimensiuni utile pt. dormit:

(L x A) 190 x 138 cm

(L x A) 206 x 120 cm

190 cm

206 cm
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120 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

140 cm

45 cm

78 cm

pernă

Lada cu extensie se
manevreaz# prin
tragere, u[or [i 
silen]ios, aceasta
culis@nd pe role
siliconate.

Sistemul de ridicare este prev#zut
cu un set de balamale cu resort.

Canapea Play
Caracteristici:

Dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H):
204 x 92/160 x 85 cm
Dimensiuni utile pt. dormit (L x A): 200 x 160 cm

50 cm

85 cm

pernă

A1 - adâncimea canapelei
A2 - adâncimea canapelei extinsă
Canapea extinsă

92 cm

160 cm

{ezutul este compus din
arcuri sinusoidale, acoperite cu
fetru [i spum# poliuretanic#,
vatelin# matlasat#.

NOU!

92 cm

80 cm

204 cm

Structura constructiv# este
solid# [i are \n componen]#
repere din lemn de plop [i PAL.

204 cm

Alege din cele peste 200 de
opţiuni disponibile pentru texturi
din stofă şi imitație de piele!
Detalii în magazine.

Avantaje
Sp#tarul \mpreun# cu
[ezutul formeaz# un
adev#rat pat matrimonial.

Sp#tarul este format din
cadru batant [i perne.

Lada cu extensie se
manevreaz# prin tragere.
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Canapea Mondo
Caracteristici:
• Canapea 3 locuri extensibilă
219 cm

91 cm

96 cm

62 cm

103 cm
96 cm

NOU!

• Fotoliu

103 cm

Structura constructiv# este
solid# [i are \n componen]#
repere din lemn de fag [i PAL.

64 cm
Canapea extinsă

65 cm
82 cm

147 cm

43 cm

91 cm
58 cm

192 cm

Avantaje
103 cm

43 cm

58 cm

Detalii în magazine.

pernă

91 cm
65 cm

Alege din cele peste 200 de
opţiuni disponibile pentru texturi
din stofă şi imitație de piele!

{ezutul este compus din arcuri
sinusoidale, acoperite cu fetru [i spum#
poliuretanic#, vatelin# matlasat#.

147 cm

Variante constructive:
• Fotoliu Mondo
dimensiuni fotoliu (L x A x H): 91 x 103 x 91 cm
{ezutul se manevreaz# prin
ridicare [i tragere, u[or [i s ilen]ios.
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Suprafa]a de dormit se ob]ine
prin rabatarea sp#tarului.

• Canapea 3 locuri estensibilă Mondo
dimensiuni canapea (L x A1/ A2 x H): 219 x 103/147 x 91 cm
A1/ A2 - adâncimea canapelei pliate/ adâncimea canapelei extinse

Colțar Galaxy
Caracteristici:
Dimensiuni colțar

NOU!

(L x A x H): 275 x 185 x 96 cm
Dimensiuni utile pentru dormit
(L x A): 213 x 133 cm
Caracteristici: • colțarul este disponibil cu
șezlongul pe partea stângă sau pe dreapta
a canapelei

Structura constructiv# este
solid# [i are \n componen]#
repere din lemn de fag [i PAL.

Avantaje
al [ezlongului este
Sistemul batant de ridicare
ale cu resort ce asigur#
prev#zut cu un set de balam
ozitare (lad#).
accesul u[or la spa]iul de dep

142 cm

Colţar extins
213 cm

102 cm

96 cm

31 cm

55 cm

133 cm

185 cm
185 cm

reaz# prin
Lada cu extensie se manev
[i silen]ios,
r
u[o
tragere [i apoi ridicare,
conate.
sili
e
aceasta culis@nd pe rol

43 cm

uri sinusoidale,
{ezutul este compus din arc
poliuretanic#,
m#
spu
acoperite cu fetru [i
.
at#
tlas
ma
vatelin#

96 cm

Cotierele sunt
rabatabile
p@n# la un
unghi de 90 º.

275 cm

96 cm
168 cm
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Canapele de colț cu tetiere
Caracteristici:
245 cm

105 cm

165 cm

57 cm

92 cm

5
Tetierele sunt rabatabile pe
a
tru
niveluri de \n#l]ime pen
#
mic
asigura o pozi]ie ergono
i.
a zonei cervicale [i a capulu

70 cm
dimensiuni utile pt. dormit:

47 cm

78 - 93 cm

(L x A) 210 x 125 cm

92 cm

ru
Sp#tarul este format din cad
#.
nic
eta
iur
pol
m#
fix [i spu

partea
{ezlongul se poate a[eza \n
canapelei.
a
t#
ap
st@ng# sau \n partea dre

0 de
Alege din cele peste 20
texturi
ru
opţiuni disponibile pent
piele!
din stofă şi imitație de
.

Avantaje
Sistemul batant de ridicare
al [ezlongului este prev#zut
cu un set de balamale
cu resort ce asigur#
accesul u[or la spa]iul de
depozitare (lad#).

Lada cu extensie
se manevreaz#
prin tragere,
u[or [i silen]ios,
aceasta culis@nd
pe role siliconate.

Variante constructive:
• Fotoliu cu tetiere
dimensiuni fotoliu (L x A x H1 - H2): 105 x 92 x 78 - 93 cm

• Canapea extensibilă cu tetiere și șezlong cu ladă
dimensiuni canapea (L x A x H1 - H2): 245 x 165 x 78 - 93 cm
H1 - înălțimea canapelei cu tetierele în poziția orizontală, H2 - înălțimea cu tetierele ridicate
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uri
{ezutul este format din arc
# [i
nic
eta
iur
pol
m#
sinusoidale, spu
#.
sat
tla
ma
#
elin
vat
dou# straturi de

Detalii în magazine

Canapele de colț Rosario
Caracteristici:
Dimensiuni canapea (L x A x H): 270 x 178 x 76 cm
Dimensiuni utile pentru dormit (L x A): 208 x 136 cm
98 cm

0 de
Alege din cele peste 20
texturi
ru
nt
opţiuni disponibile pe
piele!
din stofă şi imitație de
.
Detalii în magazine

97 cm

172 cm

Col]arul se poate comanda
cu [ezlongul \n partea
st@ng# sau \n partea
dreapt# a canapelei.

44 cm

76 cm

pernă

80 cm
97 cm

Canapea extinsă

Avantaje

178 cm

17 cm

270 cm

NOU!

ru batant [i perne. Acesta
Sp#tarul este format din cad
dormit.
gul formeaz# suprafa]a de
\mpreun# cu lada [i [ezlon

Lada cu extensie se
manevreaz# prin tragere.

www.lemet.ro
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Canapele de colț cu perne
95 cm

Variante constructive:

245 cm

• Canapea extensibilă cu perne și șezlong cu ladă
dimensiuni canapea (L x A x H): 245 x 167 x 88 cm

97 cm

167 cm

dimensiuni fotoliu (L x A x H): 95 x 97 x 88 cm

47 cm

88 cm

• Fotoliu cu perne

97 cm

pernă

60 cm
dimensiuni utile pt. dormit:

0 de
Alege din cele peste 20
ru texturi
opţiuni disponibile pent
piele!
din stofă şi imitație de

ru fix [i perne. Datorit#
Sp#tarul este format din cad
a[abile se asigur# o ad@
faptului c# pernele sunt det
pentru dormit.
ncime mai mare a spa]iului

Detalii în magazine.

solid# [i are \n componen]#
Structura constructiv# este
n r#[inos [i PAL.
repere din lemn de fag, lem

(L x A) 210 x 148 cm
extensie

{ezutul este format din
arcuri sinusoidale, spum#
ri
poliuretanic# [i dou# stratu
#.
sat
tla
ma
#
de vatelin

Pernele au miezul
din fibr# siliconic#
[i husa deta[abil#.

Avantaje
Sistemul batant de ridicare
al [ezlongului este prev#zut
cu un set de balamale
cu resort ce asigur#
accesul u[or la spa]iul de
depozitare (lad#).
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Lada cu extensie
se manevreaz#
prin tragere, u[or
[i silen]ios, aceasta
culis@nd pe
role siliconate.

partea
{ezlongul se poate a[eza \n
canapelei.
a
t#
st@ng# sau \n partea dreap

Canapele Moko
Structura constructiv# este
solid# [i are \n componen]#
repere din lemn de fag,
lemn r#[inos [i PAL.

Variante constructive:
• Fotoliu Moko
dimensiuni fotoliu (L x A x H): 98 x 90 x 80 cm

• Canapea 2 locuri Moko fixă/ extensibilă
dimensiuni (L x A1/ A2 x H): 158 x 90/ 225 x 80 cm

• Canapea 3 locuri Moko fixă/ extensibilă
dimensiuni (L x A1/ A2 x H): 194 x 90/ 225 x 80 cm
A1 - adâncimea canapelei pliate, A2 - adâncimea canapelei extinse
• Canapea 2 locuri
158 cm

Detalii în magazine.

45 cm

Pernele sp#tarului au
\n componen]# fibr#
siliconic# extrem de
rezistent# la deformare.

0 de
Alege din cele peste 20
ru texturi
opţiuni disponibile pent
piele!
din stofă şi imitație de

80 cm

60 cm

90 cm

• Canapea 3 locuri
194 cm

120 cm

156 cm

dimensiuni utile pt. dormit:

dimensiuni utile pt. dormit:

(L x A) 93 x 180 cm

(L x A) 133 x 180 cm

extensie

225 cm

90 cm

98 cm

90 cm

• Fotoliu

90 cm
57 cm

ibile este format din
{ezutul canapelelor extens
poliuretanic#.
perne deta[abile din spum#
din arcuri sinusoidale,
{ezutul canapelelor fixe este
elin# matlasat#.
spum# poliuretanic# [i vat

extensie

Sistem de extensie
Sistemul de extensie este tip “italian” cu cadru din oţel,
pliabil în trei segmente, suport lamelar flexibil și saltea
pentru protecție. Lamelele sunt confecționate din fag
aburit multistratificat, fapt ce îi conferă o rezistență
sporită la acțiuni mecanice. Din acest motiv extensia
poate fi folosită intensiv. Miezul saltelei ce acoperă
lamelele este din spumă poliuretanică. Salteaua de
7 cm din poliuretan este destinată utilizării ocazionale.

www.lemet.ro

15

Canapea și fotoliu Plaza, taburet tapițat integral
Canapea și fotoliu Plaza
Variante constructive:
• Fotoliu Plaza

dimensiuni fotoliu (L x A x H): 73 x 68 x 78 cm

• Canapea Plaza

dimensiuni canapea (L x A x H): 126 x 68 x 78 cm

0 de opţiuni disponibile
20
e
st
pe
le
ce
n
di
e
eg
Al
şi imitație de piele!
pentru texturi din stofăgazine.
Detalii în ma

Taburet tapițat integral
Variante constructive:
• Taburet tapițat integral rotund
dimensiuni (D x H): 43 x 43 cm

• Taburet tapițat integral pătrat

dimensiuni (L x A x H): 43 x 43 x 43 cm

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

