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Nowa kolekcja mebli kuchennych INDUSTRIA 
 
 
Kuchnia Industria, nowość w produktowym 
projektowy Halupczok przełamuje aran
w doznanie estetyczne. Osiągnięty
Halupczok Lab, flagowym salonie marki w siedzibie firmy. 

 

 

Halupczok, kolekcja mebli kuchennych Industria

Różnorodność finezyjnie połączonych faktur

Kolekcja Industria dedykowana jest koneserom wn
ascetyczne piękno to wynik zespolenia wyj
kompozycję o frapującej, industrialnej stylistyce. Dopracowana w szczegółach nowoczesna linia wyspy 
kuchennej urzeka różnorodnością faktur, finezyjnie ł

Nieprzeciętna harmonia formy   

W projekcie kuchni Industria loftową
frontów meblowych w odcieniu głębokiego br
zdobiącymi szyby podświetlonych witryn. 

 

 

Krzyżowa Dolina 

ul. Poprzeczna 17a 

                                                                                                     

Nowa kolekcja mebli kuchennych INDUSTRIA - artyzm płynący z symetrii

produktowym portfolio marki, dowodzi odwagi, z jak
Halupczok przełamuje aranżacyjne schematy, zmieniając prozaiczną

ą ęty w projekcie Industrii balans szyku i funkcji doś
Halupczok Lab, flagowym salonie marki w siedzibie firmy.  

Halupczok, kolekcja mebli kuchennych Industria 

ączonych faktur 

a Industria dedykowana jest koneserom wnętrz prostych i efektownych zarazem. Skryte w 
kno to wynik zespolenia wyjątkowego wzornictwa i szlachetności materiałów, tworz

cej, industrialnej stylistyce. Dopracowana w szczegółach nowoczesna linia wyspy 
ś ą faktur, finezyjnie łącząc granit z naturalnym dębem.

oftową elegancję oparto na rytmie wzorniczych detali.
frontów meblowych w odcieniu głębokiego brązu harmonijnie korespondują z wertykalnymi akcentami 

witryn.  

tel./fax 77 465 14 76 

www.meble-halupczok.pl 
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ący z symetrii 

odwagi, z jaką zespół  
prozaiczną czynność gotowania 

balans szyku i funkcji doświadczyć można w 

 

prostych i efektownych zarazem. Skryte w niej 
ści materiałów, tworzących 

cej, industrialnej stylistyce. Dopracowana w szczegółach nowoczesna linia wyspy 
ębem.  

 oparto na rytmie wzorniczych detali. Pionowe ryflowania 
ą z wertykalnymi akcentami 



 

 

Krzyżowa Dolina 

ul. Poprzeczna 17a 

tel./fax 77 465 14 76 

www.meble-halupczok.pl 

 

Halupczok, kolekcja mebli kuchennych Industria 

Na styku natury i technologii 

Funkcjonalny walor projektu kuchni Industria eksponują pojemne szuflady i półki ukryte w wyspie 
kuchennej oraz mobilny front meblowy, odsłaniający praktyczny regał na kuchenne bibeloty, który oparto na 
autorskim systemie otwierania. Symetria formy i innowacyjność rozwiązań to duet, jakiemu kuchnia 
Industria zawdzięcza swój unikatowy sznyt, doskonale wpisujący się w każde współczesne wnętrze. 
www.meble-halupczok.pl 
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Social media: 

https://www.facebook.com/meble.halupczok/ 

@meble.halupczok 
 https://www.instagram.com/meble.halupczok/ 

@meble.halupczok 

https://www.youtube.com/channel/UCVFJbAFDDQTkX3Z6V8aw1Yg 

KuchnieHalupczok 

 

 

Kontakt prasowy: 

Ewelina Dekordy 

Marketing Junior Manager 

tel. 728 314 553 

ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl 

 

Firma Halupczok specjalizuje się w produkcji indywidualnie projektowanych mebli kuchennych, o spersonalizowanych, autorskich rozwiązaniach. 
Posiada 17 - letnie doświadczenie na rynku meblarskim, zajmując czołowe miejsce wśród liderów polskiej branży wnętrzarskiej tego segmentu mebli. 
Siedziba firmy wraz z nowoczesną fabryką zlokalizowana jest na Opolszczyźnie, w Krzyżowej Dolinie, na obszarze o silnych, wielowiekowych 
tradycjach stolarskich. Zaawansowana technologia produkcji przy wykorzystaniu nowatorskich materiałów oraz autorskich rozwiązań, pozwala na 
tworzenie wysublimowanych projektów, wykraczających poza ramy dnia dzisiejszego. Kuchnie Halupczok, które wielokrotnie nagradzane były za 
ich innowacyjność, funkcjonalność i unikalny design, zobaczyć można w sieci 13 salonów firmowych na terenie całego kraju.   


