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miniony rok 2019 to ważny czas w historii marki halupczok. 
w wielkim stylu celebrowaliśmy jubileusz 15-lecia funkcjono-
wania Firmy na polskim rynku meblarskim. lata doświadczeń 
w branży, precyzja wykonania mebli i dbałość o ich najmniejszy 
detal, budują świadomość, że nie tworzymy ich tylko na chwilę. 
nie tylko uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo daje nam tę 
pewność, ale i pionierskie rozwiązania, właściwości użytkowe 
oraz trwałość materiałów, wykorzystywanych w procesie 
tworzenia.

aby w pełni doświadczyć magicznego świata wnętrz halupczok,  
zapraszam państwa do odwiedzenia halupczok lab, sztanda-
rowego salonu firmowego marki, którego huczne otwarcie było 
ukoronowaniem 15-letniej działalności Firmy. to tutaj w ka-
meralnej atmosferze, przy wsparciu profesjonalnego zespołu, 
możecie państwo przyjrzeć się z bliska najświeższym naszym 
aranżacjom, poznać tajniki ich wyjątkowości, a także docenić 
piękno i kunszt wykonania.

nowy rok zapowiada się pełen równie budujących wyzwań. już 
na wiosnę 2020 r. marka halupczok otworzy swoje podwoje dla 
wszystkich miłośników pięknie zaprojektowanych wnętrz z okolic 
trójmiasta, zwiększając tym samym liczbę showroomów do 13.

doskonałą płaszczyzną do świętowania urodzin marki stało się 
warsaw home 2019 – wydarzenie targowe o zasięgu między-
narodowym, podczas którego zaprezentowaliśmy najnowsze 
kolekcje kuchenne, w ich premierowej odsłonie. zapraszam do 
fotorelacji z tej imprezy oraz do kolejnych inspirujących spotkań 
z marką halupczok podczas tegorocznych międzynarodowych 
targów poznańskich meble polska (25–28.02.2020) oraz V. edycji 
warsaw home (30.09–03.10.2020).

najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość, to tworzyć ją. 
halupczok to marka, która nie podąża za trendami, lecz je 
kreuje. zainspirowani naszymi projektami architekci i eksperci 
rynku wnętrzarskiego, prezentujący rozwiązania halupczok, 
jako najmodniejsze trendy w nadchodzącym sezonie, potwier-
dzają stylistyczny kierunek, w jakim Firma podąża. zapraszam 
do lektury sekcji Wydarzenia, w której przeczytacie państwo 
o tych, i im podobnych sukcesach minionego roku.

adrian halupczok
właściciel firmy halupczok 

SUKCES 
NAPęDZANY 
PASją 
TWORZENIA



WIELKIE OTWARCIE 
HALUPCZOK LAB
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uroczysta inauguracja odbyła się 17 
października 2019 r., przy udziale szero-
kiego grona wyśmienitych gości, w tym 
przedstawicieli władz lokalnych, wojewódz-
kich, ogólnokrajowej prasy wnętrzarskiej 
i branżowej oraz biznesowych przyjaciół 
marki. grand opening zbiegł się z jubi-
leuszem 15-lecia funkcjonowania marki 
halupczok na polskim rynku meblarskim, 
świętowano, zarówno narodziny nowego 
projektu, jak i 15. urodziny firmy.

jesienią 2019 r. na polskiej mapie wnętrzarskiej pojawiło się nowe inspirują-
ce miejsce – halupczok lab – flagowy showroom firmy halupczok, polskiego 
producenta spersonalizowanych luksusowych mebli kuchennych.

od prawej: adrian halupczok – założyciel i właściciel firmy halupczok, karina halupczok – właścicielka firmy halupczok, andrzej buła – marszałek województwa 
opolskiego, ryszard galla – poseł na sejm rp, jan labus – burmistrz gminy ozimek, sebastian zapora – dyrektor zarządzający firmy halupczok
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wieczór uświetnił kulinarny pokaz 
gotowania na żywo w wykonaniu ówcze-
snego ambasadora marki halupczok – 
pascala brodnickiego, który zaprezentował 
funkcjonalną stronę kuchni, sygnowanych 
jakością halupczok. doskonałe francuskie 
smaki przeplatały się z klimatycznymi 
dźwiękami muzyki wiolonczeli oraz 
smakowymi wrażeniami pokazu sztuki 
cukierniczej, w wykonaniu mistrza 
cukiernictwa krzysztofa kopcińskiego.

o historii marki, zajmującej się 
kreowaniem ekskluzywnych kuchni od 
2004 roku, misji, aspiracjach, kulisach 
powstania halupczok lab i planach na 
przyszłość, opowiedział w jubileuszowym 
filmie, założyciel i właściciel marki, adrian 
halupczok.

zobacz relację
z wydarzenia

obejrzyj film



opiekun  
halupczok lab:
piotr kaczmarek
tel. +48 735 200 750
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OTWARCIE DRZWI DO ŚWIATA 
WNęTRZ HALUPCZOK

halupczok lab to inspirująca podróż pełna sztuki, stylu i kunsztu, do odległych 
krain i ulubionych miejsc, której celem jest stworzenie wnętrza odzwierciedla-
jącego to co najcenniejsze.

wraz z inauguracją halupczok lab, 
otwarto drzwi do świata aranżacyjnych 
i technologicznych premier, sygnowanych 
jakością halupczok oraz zaawansowanych 
inżynieryjnie urządzeń agd, renomowa-
nych światowych marek.
ulokowanie halupczok lab na terenie 
głównej siedziby firmy – bliskość hal 
produkcyjnych, działu projektowego 
i technologicznego, jak również badań 
i rozwoju, stwarza szanse pogłębienia 
wyjątkowej usługi personalizacji projektu. 
każdy klient zyskuje tutaj sposobność 
współpracy z zespołem specjalistów 

halupczok, odkrywając niezmierzone 
możliwości realizacji swojej własnej wizji, 
przy użyciu umiejętności i wiedzy eksper-
tów halupczok. ulubione kolory, tekstury, 
materiały, miejsca, a nawet wspomnienia 
mogą posłużyć jako punkt wyjścia do 
stylistyki projektu. celem jest stworzenie 
kuchni, która stanowić będzie odzwier-
ciedlenie potrzeb, upodobań i aspiracji 
klienta względem wnętrza.
halupczok lab, otwiera swoje podwoje 
dla wszystkich zainteresowanych polskim 
wzornictwem, aktualnymi trendami 
w meblarstwie oraz możliwościami, jakie 

halupczok lab
ul. poprzeczna 17a
46-040 krzyżowa dolina, opolszczyzna
godziny otwarcia: pn–pt.: 8.00–16.00

dają nowatorskie technologie. to miejsce 
dedykowane kulinarnym pokazom, 
odsłaniającym praktyczne zastosowanie 
najnowszych trendów oraz konsultacjom 
dla kreatorów wnętrz, architektów i projek-
tantów, połączone z prezentacją autorskich 
rozwiązań, pomogą kompleksowo 
zrealizować nawet najbardziej wyszukane, 
śmiałe projekty.

zapraszamy do złożenia wizyty 
w halupczok lab i wspólnego odkrywania 
designerskich nowości marki.
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DESIGN, KTÓRY 
ZACHWYCA

obecność marki halupczok podczas iV 
edycji warsaw home (3–6 październik 
2019 r.) zaowocowała prezentacją 
najnowszych trendów wzorniczych oraz 
innowacyjnych rozwiązań. premierze 
kolekcji kuchennych – ariana i marsala, 
towarzyszyła celebracja jubileuszu 15-lecia 
funkcjonowania firmy halupczok na 
polskim rynku meblarskim. wrażenia 
estetyczne przeplatały się z urodzinowymi 
życzeniami oraz odgłosem toastów.

jesienią, gdy nadchodzi czas warsaw home, krew w żyłach miłośników 
dobrego wzornictwa pulsuje szybciej. największe wydarzenie w europie 
środkowo-wschodniej, co roku, niczym magnes przyciąga architektów, 
projektantów, wystawców z całego świata i najlepsze marki wnętrzarskie, 
w tym halupczok.
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120 000 m2

łączna powierzchnia 5 hal 
wystawienniczych, w któ-
rych 665 wystawców ekspo-
nowało produkty

74 489 osób
l iczba miłośników designu 
z 67 krajów, którzy odwie-
dzili  targi przez 4 dni ich 
trwania

1020 lampek
prosecco wznieśli  w toaście 
goście showroomu Halup-
czok z okazji  15.  urodzin f ir-
my oraz premiery kolekcji

marsala, pachnąca drewnem, ciepła, 
przytulna, intrygowała bliskością z naturą. 
Frapująca kolorystyka ziemi, kunsztowny 
wzór jodełki na frontach mebli, marmu-
rowy deseń blatu wyspy kuchennej oraz 
mini-ogródek, to jej główne atrybuty. 
inteligentny system uruchamiający okap 
i oświetlenie z poziomu mobilnej aplikacji 
oraz idealna kompozycja z nowatorskim 

zapraszamy na kolejne spotkania 
z nowościami marki halupczok podczas 
najbliższych edycji wydarzeń targowych: 
meble polska (25–28.02.2020 r.) oraz 
warsaw home (30.09–03.10.0202 r.)

do zobaczenia!

sprzętem gaggenau sprawiły, że kolekcja 
stała się kolejnym bestsellerem marki  
halupczok. tak jak detale czynią codzien-
ność wyjątkową, tak wyjątkowość obu 
projektów potęgowały finezyjne krzesła 
Fameg.

stylistycznie odmienne kuchnie – czeko-
ladowa marsala oraz złota ariana – 
przyciągały rzemieślniczym kunsztem 
i mnogością nowatorskich rozwiązań. ta 
ostatnia, udostępniona szerszej grupie 
odbiorców po raz pierwszy na warsaw 
home, świętowała swój debiut. kolorystyka 
cennego kruszcu, autorski pofalowany 
front meblowy, a wszystko zamknięte 
niczym w obrazie połyskującą lakierowaną 
ramą, stanowiły zaproszenie do świata 
ekskluzywnego orientu. najnowszej gene-
racji wyposażenie agd miele, innowacyjne 
materiały na blacie i frontach mebli oraz 
indukcyjna ładowarka do smartfona, skryta 
pod blatem wyspy kuchennej, manifesto-
wały kompilację wyszukanego designu 
z najwyższą technologią.



KUNSZT ARTYSTY CENIąCEGO RZEMIOSŁO
wykończenia i ręczna rzemieślnicza praca to wiodące walory klasycznej kuchni imperia.  
imponujące gabaryty zabudowy, stylizowane sprzęty agd marki kitchenaid oraz ozdobna 
bateria o barwie antracytu, dodają jej nostalgicznej stylistyki typowej dla wnętrz amerykańskich.
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IMPERIA
PRESTIGE LINE
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subtelny wzór granitowego blatu wyspy 
kuchennej, przywodzi na myśl jesienne mgły, 
unoszące się nad miastem. skrywający płytę 
indukcyjną blat roboczy zakończono finezyj-
nie frezowaną, łukową krawędzią.

10

ażurowy materiał zastosowany na fasadzie 
fornirowanych frontów, eksponujących 
naturalne usłojenie drewna, z gracją 
koresponduje z uchwytami o tożsamej 
barwie. smugi świetlne z łatwością 
przenikają siateczkowy front, ukazując 
wnętrze podświetlonych szafek i półek.



drewniane elementy, typu regał na wino,  
półeczki na przyprawy oraz wkłady 
wewnątrz szuflad organizujące przestrzeń, 
demonstrują funkcjonalne walory kolekcji.

klasyczne pilastry, liczne frezowania 
oraz ozdobna listwa wieńcząca całość 
to dekoracyjne akcenty imperii pełne 
rzemieślniczego sznytu.

11



ZWYCIęSKA MARSALA

celem konkursu „design dla konesera” 
jest promowanie doskonałego designu, 
estetycznych, praktycznych, najwyższej 
jakości rozwiązań, które odwołują się do 
najlepszych tradycji polskiego i światowego 
wzornictwa. zwycięskie produkty wybierają 
czytelnicy czasopisma w niezależnym 
internetowym głosowaniu. w zabyt-
kowych wnętrzach dawnego pałacu 

czytelnicy ogólnopolskiego magazynu wnętrzarskiego „dobre wnętrze”  
docenili piękno projektu oraz kunszt wykonania kuchni marsala, przyznając 
jej nagrodę główną w Vii edycji plebiscytu „design dla konesera”.
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prymasowskiego, marka halupczok już po 
raz drugi znalazła się w gronie zwycięzców, 
którzy odebrali szklane statuetki. w 2015 r. 
kolekcja roma stanęła na podium po raz 
pierwszy. uroczystą galę wręczenia nagród 
poprowadzili: iwona Ławecka-marczewska, 
redaktor naczelna miesięcznika „dobre 
wnętrze” oraz jarosław kulczycki, dzienni-
karz i prezenter telewizyjny.

kolekcja mebli kuchennych marsala, 
nagrodzona w kategorii „kuchnia – meble 
i wykończenie” to wzorniczy powrót do 
stolarskich korzeni, znajdujący odbicie 
we frezowanych frontach. trio natural-
nego drewna, oszałamiającego spieku 
kwarcowego oraz mini ogródka zatopio-
nego w blacie wyspy kuchennej, stanowi 
propozycję dla miłośników stylu „eko”.
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SMAKI ORIENTU

HALUPCZOK INSPIRUjE BLOGERÓW

kulinarny wieczór w salonie halupczok warszawa wypełniły 
azjatyckie smaki. wraz z pascalem brodnickim udaliśmy się 
w podróż do dalekich zakątków azji, odkrywając jednocześnie 
tajniki orientalnej sztuki kulinarnej i funkcjonalne walory 
kuchni halupczok. o doznania muzyczne zadbał saksofonista 
i kompozytor jarosław woszczyna, grający niegdyś u boku 
renaty przemyk czy zespołów t. love i daab, który daleko-
wschodnim smakom akompaniował hipnotyzującą grą na 
saksofonie. dziękujemy partnerom wydarzenia: gaggenau, 
elica, kler, butik biżuterii monika kaiser.

tam, gdzie światowy design, tam najnowsze kolekcje kuchenne 
halupczok. podczas warsaw home w targowym showroomie 
marki odbyła się premiera meblowych nowości, którym jako 
pierwsze mogły przyjrzeć się z bliska uczestniczki blog tour 
2019. ponad 20 architektek i dekoratorek wnętrz, blogerek 
wnętrzarskich oraz koneserek dobrego wzornictwa, poznało 
najnowsze projekty halupczok, odzwierciedlające najgorętsze 
trendy meblarskie. gości zapoznano z nową rewolucyjną gene-
racją urządzeń agd marki miele (kuchnia ariana) oraz tajnikami 
zaawansowanej technologii sprzętu gaggenau (kuchnia marsala). 
Fameg, którego wyrafinowane wzorniczo krzesła to doskonałe 
dopełnienie projektów halupczok, przybliżył kulisy twórczego 
procesu. spotkanie było wyśmienitą okazją do wzniesienia toastu 
za markę halupczok i jej 15. urodziny, jakie obchodziła w 2019 roku.
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WNęTRZARSKIE
TRENDY 2020

DIAMENTOWY SUKCES

ASTON MARTIN TOUR 2019
w dniach 19–22 września minionego roku, marka halupczok miała przyjem-
ność partnerować wydarzeniu aston martin road to wrocław 2019. w trakcie 
4 dni, 17 załóg zasiadających w luksusowych, sportowych samochodach tej 
marki, przemierzyło ponad 1000 kilometrów, by dotrzeć w najbardziej malow-
nicze zakątki dolnego śląska. trasa rozpoczęta w polanicy-zdroju, obfitowała 
w urokliwe miejscowości i zamkowe zabytki, dając możliwość zgłębienia 
turystycznych tajemnic regionu. Finalnym punktem wyprawy była wizyta na 
wrocławskim rynku oraz bankiet w stylu casino royale. nowatorskie produkty 
o charakterystycznej, eleganckiej estetyce, prezentujące najwyższą w swojej 
klasie jakość i innowacyjną biegłość projektową to pokrewieństwo, łączące 
legendarną brytyjską markę z polskim producentem spersonalizowanych, 
luksusowych mebli. z niecierpliwością czekamy na kolejną fascynującą podróż 
w ramach aston martin tour.

od ponad 15 lat halupczok podsuwa inspiracje pomagające w stylistycznej podróży 
po wnętrzach. najnowsze, unikatowe projekty marki, przepowiadając nadchodzące 
tendencje wzornicze, zainspirowały architekt wnętrz alinę badorę, która przedstawiła 
na antenie tVp 2 fronty meblowe halupczok, jako wnętrzarskie trendy 2020. 
autorskie fronty złotej kolekcji ariana, orzechowej marsali oraz kruczoczarnej 
eleganzy zostały zaprezentowane w porannym programie „pytanie na śniadanie”, 
jako najmodniejsze w nadchodzącym sezonie trendy w meblach kuchennych. Fronty 
szafek kolekcji arta, wyeksponowanej w halupczok lab, zaprezentowano natomiast 
jako ciekawą alternatywę dla frontów mebli do sypialni.

kolekcja mebli kuchennych ariana, która 
powstała na jubileusz 15-lecia funkcjo-
nowania marki halupczok na polskim 
rynku meblarskim, została laureatką XiV 
edycji konkursu diament meblarstwa 2020 
w kategorii „strefa kuchenna. meble. klasa 
premium”. konkurs, którego organizatorem 
jest wydawca branżowego miesięcznika 
„biznes meble.pl”, ma na celu wyłonienie 
najlepszych produktów w branży meblar-
skiej i wyposażenia wnętrz pod względem 
wzornictwa, technologii, innowacyjności 
oraz funkcjonalności. konkursowe 
jury, składające się z profesjonalistów 
związanych z branżą wnętrzarską, doceniło 
kuchnię za unikalne piękno, najnowszej 
generacji rozwiązania oraz autorski 
projekt falowanych frontów meblowych. 
uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła 
się w warszawskim centrum olimpijskim 
pod koniec 2019 r. rok wcześniej tę samą 
nagrodę otrzymała kolekcja Valentia.

obejrzyj 
fragment 
programu 
„pytanie na 
śniadanie”



ARIANA
PRESTIGE LINE

BLASK MAROKAńSKIEGO ZŁOTA
ariana zaprojektowana w stylu glamour, ujmuje śmiałym i nowoczesnym podejściem do 
wzornictwa. wyraziste zestawienie matu z połyskiem, fazowanego szkła i połyskującego 
lakieru zabierają w stylistyczną podróż po odległych krańcach globu.
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autorski, nieregularnie falowany wzór 
frontów o barwie cennego kruszcu oraz 
stylizowana rama, niczym w obrazie pod-
kreślająca efektowne piękno falistej fasady 
mebli, to dominujące akcenty kolekcji.

geometrię brył w projekcie łagodzą obłości 
toczonych nóg wspierających blat stołu, okap 
z funkcją lampy oraz finezyjne krzesła Fameg.
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przeszklone szuflady z możliwością 
personalizacji grawera na szkle, pojemne 
oraz podświetlone szafki odzwierciedlają 
funkcjonalną stronę kolekcji, uwypukloną 
dodatkowo przez ergonomię projektu 
zachowaną w ulokowaniu sprzętów.

ariana to kompilacja wyszukanego 
designu z najwyższą technologią skrytą 
w zastosowanych materiałach i innowacyj-
nym wyposażeniu agd marki miele.

19
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Składniki (dla 4 osób):
 • 15 sztuk krewetek tygrysich
 • 1/4 kostki masła
 • 3 łyżki sosu rybnego
 • 2 papryczki chili
 • 1 łyżeczka zmielonej trawy cytrynowej
 • 3 plasterki pomarańczy
 • 1/2 puszki przecieru z całych pomidorów
 • 1/2 puszki mleczka kokosowego
 • 2 ząbki czosnku
 • garść szalotki
 • 2 łyżki imbiru
 • 2 łyżki brązowego cukru
 • 1 łyżeczka słodkiej papryki
 • 3 łyżki soku z limonki
 • makaron ryżowy

ZUPA TAjSKI RAj
kuchnia tajska uznawana jest za najbardziej oryginalną kuchnię świata, a jej 
dania, rozpieszczając podniebienia lekką nutą pikanterii, zapadają na długo 
w pamięć. wszystkim miłośnikom azjatyckich smaków polecamy zwycięski 
przepis na tajską zupę, który stanął na podium w kulinarnym konkursie mar-
ki halupczok „przepis na dobrą kuchnię”. niech przysporzy wielu smakowych 
uniesień i umili chwile spędzone przy wspólnym stole.
 
życzymy smacznego!

Więcej przepisów:

Sposób wykonania:
czosnek, papryczki chili oraz krewetki udusić na maśle. podlać dużą ilością wody, dodając 
sos rybny, brązowy cukier, posiekaną szalotkę oraz imbir. gotować przez ok. 10 minut do 
uzyskania wywaru. dodać przecier pomidorowy z całych pomidorów, mleczko kokosowe 
i gotować przez kolejne 7 minut. na koniec przyprawić kolejno słodką papryką, trawą 
cytrynową i sokiem z limonki. dodać plasterki pomarańczy. pozostawić na wolnym ogniu 
przez ok. 10 minut. ugotować makaron i przełożyć do miseczek, zalewając zupą.



 

 
 

  
  

 
  

 

  
  

 



Sprawdź aktualne
promocje Halupczok
www.meble-halupczok.pl/promocje

www.meble-halupczok.pl

SALONY FIRMOWE:
warszawa, janki, plac szwedzki 3 (homepark janki), tel. +48 22 728 23 35
warszawa, ul. malborska 45 (homepark targówek), tel. +48 22 614 21 22
opole, ul. oleska 121, tel. +48 77 402 77 57
dobrodzień, ul. oleska 35 (dobroteka), tel. +48 34 372 49 70
wrocław, bielany wrocławskie, ul. czekoladowa 20, tel. +48 71 336 50 62
katowice, al. w. roździeńskiego 199 (nowy roździeń), tel. +48 32 493 18 11
kalisz, ul. wrocławska 48–50, tel. +48 62 766 00 02
gliwice, ul pszczyńska 192 (galeria reForma), tel. +48 32 416 70 65
poznań, aleje solidarności 34 (polskie meble), tel. +48 602 450 005
bielsko-biała, ul. gen. j. kustronia 63 (mera galeria wnętrz), tel. +48 33 311 66 30
kraków, ul. w. tetmajera 83, tel. +48 12 629 19 13
gdańsk, al. grunwaldzka 211 (city meble), tel. +48 735 200 750 – otwarcie: marzec 2020 r.

DZIAŁ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEj: 
kierownik działu – piotr kaczmarek, tel. +48 735 200 750, piotr.kaczmarek@meble-halupczok.pl

SIEDZIBA FIRMY:
krzyżowa dolina, ul. poprzeczna 17a, tel. +48 77 465 14 76


