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WARDROBES WITH STYLE
Today’s modern lifestyle is all about 

harmonization, relaxation and being able 
to “chill out” in your own personal space 

at home. That’s why our expert consultants 
feel privileged to come in to your home 

and discuss your preferences. 

STYLOWE SZAFY
Dzisiejszy nowoczesny styl życia jest 
ukierunkowany na harmonię i relaks 

w zacisznych miejscach Twojego domu. 
Dlatego nasi eksperci przyjeżdżając 
do Twojego domu, pragną poznać 
i przedyskutować Twoje preferencje 

związane z doborem odpowiednich szaf 
z drzwiami przesuwnymi.

www.bonari.eu
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REFLECTIONS
Our new easy-glide technology not 

only gives you better-functioning sliding 
doors, but also updates the look of your 
mirrored wardrobe doors and adds the 

appearance of a bigger room. Our safe, 
industry-standard safety glass ensure your 

doors won’t come off their tracks or shatter 
thanks to our patented Wheel-to-Track 

spring guide mechanism. If you decide you 
no longer want the mirrored look then we 
have all kinds of different frame designs, 
frame finishes and glass types to choose 

from including frosted, clear, smoked and 
colored plus much more.

LUSTRZANE ODBICIA
Nasza nowoczesna technologia łatwego 

przesuwania zapewnia nie tylko lepsze 
funkcjonowanie drzwi przesuwnych, ale 

również unowocześnia wygląd lustrzanych 
szaf, powiększając optycznie pomieszczenie. 

Dbamy o bezpieczeństwo – specjalna 
technologia sprawia, że lustro nie pęknie. 

Opatentowany system jezdny daje 
gwarancję, że drzwi przesuwne nie wypadną 

z toru, po którym się przesuwają. Jeżeli 
pewnego dnia stwierdzisz, że nie chcesz 
mieć już dłużej lustrzanego wypełnienia 
w swoich szafach, możesz wymienić je 

na różnego rodzaju szkła (przezroczyste, 
mleczne, lakierowane).

www.bonari.eu
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JUST WOOD
You can select from different modern 

wood colours to create a beautiful, rich 
wardrobe that makes your room feel warm 

and comfortable every time you walk in 
to it. Wood panel doors can be in one 

solid color or you can mix and match from 
our exclusive range to create something 

completely bespoke for your home.

PO PROSTU DREWNO
Możesz wybierać spośród wielu różnych, 

nowoczesnych odcieni drewna, by 
stworzyć piękną, niepowtarzalna szafę, 
która ociepli wnętrze Twojego pokoju 

i sprawi, że będziesz czuł się komfortowo 
za każdym razem, gdy do niego wejdziesz. 

Drewnopodobne wypełnienia drzwi 
przesuwnych mogą być w jednym kolorze, 
ale nasz ekskluzywny i bogaty asortyment 

sprawia, że możesz je łączyć, tak by 
stworzyć coś niepowtarzalnego 

do Twojego domu.

www.bonari.eu
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MAXIMUM STORAGE
One of the big drawback’s to having 
a dormer house can be the awkward 
angles of the ceiling. No conventional 

wardrobe can fit in the usually small space 
that is left, but a sliding wardrobe can be 

fitted in to such a space giving it 
a purpose as a great storage space.

MAKSYMALNE 
WYKORZYSTANIE

Jest wiele miejsc w Twoim domu, które 
są niewykorzystane. Skos poddasza czy 

przestrzeń pod schodami, to idealne 
miejsca do przechowywania, ale 

standardowe meble po prostu się tam 
nie mieszczą. Rozwiązanie przynosi system 

drzwi przesuwnych – zaprojektowane 
pod wymiar meble dadzą Ci więcej 

miejsca do przechowywania.

www.bonari.eu
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SHOW OFF
Stop hiding your most treasured possessions 
behind closed doors when you can show 

them off by taking advantage of our 
special clear glass doors. These doors 

come with a section of clear glass which 
allows you to display the items you want 

other to see.

POCHWAL SIĘ
Przestań chować swoje najpiękniejsze 
przedmioty za zamkniętymi drzwiami. 
Teraz możesz je pokazać korzystając 

z naszych specjalnych, szklanych drzwi, 
wyposażonych w przezroczystą szybę, 

która umożliwia wyeksponowanie 
Twoich pamiątek, książek i wszystkiego, 

co chcesz widzieć.

www.bonari.eu
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SIMPLICITY
Sometimes simple is better and when it 

comes to clean lines and simple elegance 
sliding wardrobes can’t be beaten.
Design elegance can be achieved 

by using large blocks of common colors 
to accentuate the surrounding 

colors of your room.

PROSTOTA
Czasami prostsze jest najlepsze, a jeśli 

chodzi o czyste linie i prostą elegancję, 
to nic nie zastąpi szafy z drzwiami 

przesuwnymi. Elegancję można osiągnąć 
dzięki zastosowaniu dużych jednolitych tafli 
wypełniających, w celu podkreślenia stylu 

w Twoim pomieszczeniu.

www.bonari.eu
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LET’S GO WILD
One of the advantages of selecting  

sliding wardrobes is the huge color ranges 
available. This means you don’t have to 
stick to the same old boring colors but 

instead go a little wild and try combinations 
of colors you may have never thought of 

before. Where once pine and oak ruled our 
homes now you can brighten your home 

with a transfusion of colors and designs that 
will lift not only your home but you too.

ZASZALEJ
Jedną z zalet wyboru szaf z drzwiami 

przesuwnymi jest ogromny zakres kolorów. 
Oznacza to, że nie musisz już tkwić w tych 

samych nudnych kolorach, ale możesz 
zaszaleć i spróbować kombinacji kolorów, 
o których wcześniej nie myślałeś. Modne 

kiedyś wystroje sosnowe i dębowe naszych 
domów można rozjaśnić lub zastąpić 
poprzez dodanie kolorów i wzorów, 
które odświeżą nie tylko Twój dom, 

ale również Ciebie.

www.bonari.eu
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HALLYWAY BEAUTY
Make use of the wasted space in your 
hallway by fitting a sliding wardrobe.

Hallway sliding door storage solutions are 
designed to keep everything organized 
and help make your coming and going 

a breeze. Just think of the amount of stuff 
we shed when we enter or leave our 

homes, from boots and shoes to coats, 
wallets, keys and more, smart and efficient 
hallway storage provides a perfect place 

for nearly everything.

PIĘKNO KORYTARZA
Wykorzystaj przestrzeń na korytarzu 
odpowiednio dopasowując szafę 

z drzwiami przesuwnymi – zaprojektowana 
pod wymiar jest doskonałym rozwiązaniem 

często w małych, ciasnych i ciemnych 
przedpokojach. Zapewnia ona ład 
i porządek, doskonałą organizację 

oraz mieści wszystko w jednym miejscu. 
Decydując się na wypełnienie lustrzane, 
optycznie powiększysz swój przedpokój, 

dodając mu nie tylko „metrów”, ale 
również elegancji i stylu.

www.bonari.eu
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DREAM KITCHEN
Sliding wardrobes are traditionally thought 
of as being used only for the bedroom but 

they do in fact make excellent storage 
places in rooms like kitchen. If you have 

a small kitchen they are an excellent way 
to store you provisions. As part of modern 
space saving kitchen sliding wardrobes 
make excellent larder units and with our 
range of colors and the ability to match 
almost any kitchen door color we can 
give you something that will not only 

match but enhance your kitchen.

WYMARZONA KUCHNIA
Szafy z drzwiami przesuwnymi z założenia 

przeznaczone są do sypialni czy przedpokoi, 
ale doskonale sprawdzą się również w Twojej 
kuchni. Jako część nowoczesnej zabudowy, 

system drzwi przesuwnych możemy 
zastosować chociażby w przypadku 

spiżarni. Duża gama kolorów wypełnień 
drzwi, daje możliwość dopasowania 

niemalże do każdego koloru frontów drzwi 
kuchennych, doskonale komponując 
się z zabudową kuchenną, jak również 
stanowiąc jej harmonijne uzupełnienie.

www.bonari.eu
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THE PERFECT KIT
One of the big drawback’s to having 
a dormer house can be the awkward 
angles of the ceiling. No conventional 

wardrobe can fit in the usually small space 
that is left, but a sliding wardrobe can be 

fitted in to such a space giving it a purpose 
as a great storage space.

PERFEKCYJNA 
ZABUDOWA

Jednym z poważniejszych problemów 
w domach z poddaszem użytkowym jest 

zabudowa skosów. Żadna konwencjonalna 
szafa nie mieści się w zwykle małej, skośnej 

przestrzeni, ale zabudowa z drzwiami 
przesuwnymi już tak. Jest ona doskonale 
dopasowana do istniejącej przestrzeni, 

a jej zwarta konstrukcja spełni Twoje 
wymagania i zaspokoi Twoje potrzeby.

www.bonari.eu
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LITTLE PEOPLE
Wardrobes with sliding doors are the best 

solution for children’s rooms. Individual 
designs will keep many clothes, shoes, 
different types of gear, books and toys.

Just imagine how the bedroom will 
appear when all of these things are 

kept in the closet.

NASI MILUSIŃSCY
Szafy z drzwiami przesuwnymi to najlepsze 

rozwiązanie do pokojów dziecięcych. 
Indywidualnie zaprojektowane szafy 

pomieszczą ubrania, buty, książki i całą 
„górę” zabawek. Wyobraź sobie, jak będzie 

wyglądał pokój Twojego dziecka, 
kiedy cały ten dotychczasowy bałagan 

zniknie w szafie.

www.bonari.eu
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TEEN DREAM
Why not give your teens a cool 

contemporary wardrobe which may just 
entice them to stop leaving their clothes 

on the floor. We can design a range 
of wardrobes to suit even fussiest of teens 

and give them a space they can truly 
call their own.

NASTOLETNI SEN
Dlaczego nie dać swoim nastolatkom 
odjazdowej, nowoczesnej szafy, która 
sprawi, że przestaną rozrzucać swoje 

ubrania po podłodze w całym pokoju? 
Jesteśmy w stanie zaprojektować szafę 
nawet dla najbardziej wymagających 

nastolatków i dać im przestrzeń, 
która będzie tylko ich.

www.bonari.eu
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RELAX IN STYLE
Sliding wardrobes can be beautifully 
adapted for use as essential storage 

in your bathroom. Select from our range 
of exclusive glass colors and add a splash 

of sophistication to your bathroom.

STYLOWY RELAKS
Szafy z drzwiami przesuwnymi mogą 

się pięknie komponować również 
w Twojej łazience, jako istotny element 

jej wyposażenia. Wybierz spośród 
naszego asortymentu ekskluzywne szkło 

kolorowe lacobel i dodaj swojej łazience 
wyrafinowanego stylu.

www.bonari.eu
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OFFICE BEAUTIFUL
If you need somewhere to store your books 
and files out of view from your clients then 

we can help by installing a sliding door 
office unit. We can also retrofit any office 

shelving by placing our sliding doors in 
front of them making all your stationary, 

files, printers and any other office related 
material disappear.

PIĘKNE BIURO
Jeżeli potrzebujesz miejsca, gdzie mógłbyś 

przechowywać swoje dokumenty poza 
wzrokiem klientów, możemy Ci pomóc 

instalując drzwi przesuwne w zabudowie 
biurowej. Możemy także zamontować 
dowolne regały biurowe, umieszczając 

przed nimi drzwi przesuwne, co spowoduje, 
że wszystkie segregatory, drukarki i inne 

materiały związane z biurem znikną, 
a pozostanie jedynie Twoje piękne biuro.

www.bonari.eu
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FREEDOM TO ORGANIZE
Undoubtedly the most important part 

of any wardrobe is its interior. Using our 
experienced designers you can get an 

interior designed specifically to meet your 
storage needs. Imagine having a place 

for everything and everything in its place.

DOWOLNOŚĆ 
W ORGANIZOWANIU

Niewątpliwie najważniejszą częścią każdej 
szafy jest jej wnętrze. Wykorzystując nasze 
doświadczenie w projektowaniu, możesz 
mieć wnętrze dostosowane do Twoich 

potrzeb. Wyobraź sobie, że masz 
miejsce na wszystko i wszystko jest 

na swoim miejscu.

www.bonari.eu
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SIMPLE DIVISION
Sliding wardrobe doors make the ideal 
room dividers. You can also conceal an 
entrance way in a room by using sliding 
doors to make it blend in seamlessly with 

a wardrobe. You can even have two 
different panels on the inside and outside 

of the doors to maximize the aesthetics 
of the concealed entrance.

PROSTY PODZIAŁ
Drzwi przesuwne mogą stanowić idealną 

przegrodę. Korzystając z przesuwnych drzwi 
przejściowych można również ukryć wejście 
w pokoju, dopasowując drzwi przejściowe 

również do drzwi szafy. Możesz nawet 
mieć dwa różne kolory na wewnętrznej 

i zewnętrznej stronie drzwi ukrytego wejścia.

www.bonari.eu
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GOING POSH
The challenge of many bedrooms and 

of staying organized is in the design of the 
bedroom itself. Properly designed walk-in 
wardrobes give you ample space to store 
your entire range of shirts, pants, hats, ties, 
shoes and accessories. With our exclusive 

range of accessories your walk-in wardrobe 
will be functional and fashionable 

at the same time.

ZMIERZAJĄC 
DO ELEGANCJI

Maksimum dużo miejsca w garderobie 
przy zachowaniu przestronności sypialni, 

to wyzwanie, przed którym staje 
niejeden projektant wnętrz. Właściwie 

zaprojektowane garderoby zapewniają 
wystarczająco dużo przestrzeni, aby 

przechowywać całą gamę koszul i bluzek, 
spodni i spódnic, garniturów i sukienek, 

kapeluszy, krawatów, butów i akcesoriów. 
Z naszymi ekskluzywnymi akcesoriami 

Twoja garderoba będzie funkcjonalna, 
modna i elegancka.

www.bonari.eu
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 LONDON 2 BERLIN 2 ROME

 ANDORRA MALTA SAN MARINO MONACO



 LONDON 2 BERLIN 2 ROME

 ANDORRA MALTA SAN MARINO MONACO

 TOKYO 2 DELHI 2 SYDNEY WELLINGTON

 DORAL ORLEANS PORTLAND MARK



Linia / Line RED Linia / Line CORAL
Profil / Profile 

MALTA
Profil / Profile 

ANDORRA
Profil / Profile 

ROME
Profil / Profile 

BERLIN 2
Profil / Profile 
LONDON 2

Profil / Profile 
SAN MARINO

Profil / Profile 
MONACO

1 1  15  30 1  2
1  2  3

4  15  30

1  2  3

4  15  30
1  2  15  30 1  2  15  30

Prowadnik górny 
asymetryczny RED  

Top guide 
asymmetrical RED

Prowadnik górny symetryczny RED
Top guide symmetrical RED

Prowadnik górny 
asymetryczny RED  

Top guide 
asymmetrical RED

Prowadnik górny CORAL
Top guide CORAL

Tor górny RED Tor górny pojedyńczy YELLOW z prowadnikiem górnym YELLOW
Top track RED Top track single YELLOW with top guide YELLOW

                    

Tory pojedyncze srebro i szampan
Single top tracks only silver and satin

Tor górny CORAL
Top track CORAL

Tor dolny RED Tor dolny pojedyńczy YELLOW z wózkiem dolnym YELLOW
Bottom track RED Bottom track sing YELLOW with bottom roller YELLOW

  

Tor dolny CORAL
Bottom track CORAL

Listwa górna MALTA
Top rail MALTA

Listwa górna ANDORRA
Top rail ANDORRA

Listwa górna RED
Top rail RED

Listwa łącząca MALTA
Connecting rail MALTA

Listwa wzmacniająca
Reinforcing Rail

 Listwa łącząca RED Listwa łącząca ANDORRA T + Listwy łączące YELLOW
 Connecting rail RED Connecting rail ANDORRA T + Connecting rails YELLOW

  

Listwa dolna MALTA
Bottom rail MALTA

Listwa dolna ANDORRA BIS
Bottom rail ANDORRA BIS

Listwa dolna RED
Bottom rail RED

Wózek dolny RED
Bottom roller RED

Kolory / Colours

 1  – srebro / silver
 2  – satyna / satin
 3  – złoto / gold
 4  – koniak / cognac



Linia / Line YELLOW
Profil / Profile 

TOKYO 2
Profil / Profile 

DELHI 2
Profil / Profile                      

DORAL
Profil / Profile 

SYDNEY
Profil / Profile 
WELLINGTON

Profil / Profile 
ORLEANS

Profil / Profile 
PORTLAND

Profil / Profile 
MARK

1  2  3  11  12  22  30  35
1  2  3  11

12  30  35 1  30  35 1  2 1 1  2  30
1  2   

30  35
1  2

Prowadnik górny asymetryczny YELLOW
Top guide asymmetrical YELLOW

Prowadnik górny symetryczny YELLOW
Top guide symmetrical YELLOW

Tor górny podwóiny YELLOW Tor górny pojedynczy YELLOW
Double top track YELLOW Single top track YELLOW

                         

Tory pojedyncze srebro i szampan
Single top tracks only silver and champagne

Tor dolny podwójny YELLOW      +    maskownica Tory dolne pojedyncze YELLOW (standard, wykładzina, wpuszczany + listwa montażowa)
Double bottom track YELLOW   +    cover Single bottom tracks YELLOW (standard, wide, recessed + munting profile)

         

Listwa górna YELLOW Listwa górna A
Top rail YELLOW Top rail A

       

 Listwa łącząca YELLOW Listwa łącząca skręcana YELLOW Listwa łącząca płaska z taśmą YELLOW Listwa łącząca A Listwa łącząca 6 mm Listwa łącząca 7/10 mm
 Connecting rail YELLOW Connecting rail screw YELLOW Connecting rail flat with tape YELLOW Connecting rail A Connecting rail 6 mm Connecting rail 7/10 mm

                                                                                                    

Listwa dolna YELLOW Listwa dolna A
Bottom rail YELLOW Bottom rail A

                                                                     

 Wózek dolny YELLOW
 Bottom roller YELLOW

 11  – srebro szczotka / brushed silver

 12  – szampan szczotka / brushed champagne

 22  – szampan poler / polished champagne

 15  – czarny szczotkowany / brushed black

 30  – biały lakier RAL 9016 / paints white RAL 9016

 35  – czarny lakier RAL 9005 / paints black RAL 9005
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