
 

 

INFORMACJA PRASOWA                              LIPIEC 2022 

NA STYKU DIZAJNU, 
SZTUKI I RĘKODZIEŁA. 
 

Salon mebli kuchennych Halupczok Opole świętuje ponowne otwarcie po przejściu całkowitej 
metamorfozy. Inspiracją do rearanżacji przestrzeni showroomu było pragnienie dzielenia się 
wyjątkowym, ekscytującym designem, w towarzystwie funkcjonalnych rozwiązań opartych na 
innowacyjnych technologiach. Topowe kolekcje kuchenne, których projekty odzwierciedlają 
najnowsze trendy w aranżacji wnętrz, zaspokoją najbardziej wyrafinowane gusta. Podczas 
Dni Otwartych (11-16 lipca 2022 r.) w showroomie przenikają się wzajemnie świat designu, 
sztuki i rękodzieła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meble sygnowane marką Halupczok to od 18 lat kwintesencja wyrafinowanej estetyki idącej w 
parze z cenioną jakością i zaawansowaną technologią rozwiązań. Zwolenników nieszablonowego 
wzornictwa i nowatorskiego podejścia do projektowania wnętrz nie zawiodą kolekcje kuchenne, 
które zagościły w salonie Halupczok Opole, świętującym ponowne otwarcie po całkowitej 
metamorfozie. Opolski salon mebli kuchennych to jedyne miejsce na wnętrzarskiej mapie Opola, 
które podczas “Dni Otwartych” (11-16 lipca br.) łączy unikalny design, sztukę i rękodzieło. 



 

 

Projekt “Dni Otwartych” powstał z myślą o lokalnej społeczności. Do udziału w wydarzeniu 
zaproszono lokalne galerie i manufaktury, a mianownikiem wspólnym dla dzieł tych artystów jest 
wyjątkowość i niepowtarzalność wynikająca z indywidualnego podejścia do każdego z nich.  

Salon kuchni Halupczok Opole to przestrzeń dedykowana entuzjastom niebanalnego wzornictwa i 
miłośnikom luksusowych wnętrz zarazem. To tutaj w kameralnej atmosferze, przy wsparciu 
profesjonalnej, doświadczonej obsługi, można przyjrzeć się z bliska różnorodnym stylistycznie 
kuchniom, zgłębiając tajniki ich projektu i kunszt wykonania. W salonie o powierzchni 270 m2 
wyeksponowano dziewięć kolekcji mebli kuchennych, najnowszych w produktowym portfolio 
Halupczok. Stworzone z uwagą na detal i rzemieślniczy rys, prezentują niekonwencjonalne 
podejście do projektowania.  

Pokazom specjalnym kuchni oraz możliwości technologicznych i autorskich rozwiązań, 
stosowanych we współczesnym meblarstwie towarzyszy wernisaż malarstwa opolskiej galerii 
sztuki BONK Art Gallery, wystawa ręcznie tworzonej ceramiki, powstałej w pracowni Biały Kruk, 
aktywizującej zawodowo osoby niepełnosprawne oraz prezentacja manualnie tworzonej biżuterii, 
lokalnej marki Gift of Nature. Wyjątkowość to spajający je mianownik. Tak jak niepowtarzalne są 
kolekcje kuchenne Halupczok, tworzone według indywidualnych oczekiwań i aspiracji, tak 
unikatowy jest każdy obraz, ceramiczne wazy i dzieła sztuki biżuteryjnej prezentowane w 
showroomie. Każde z nich nosi znamiona swojego twórcy, jest niepowtarzalne i unikalne.  

O FIRMIE HALUPCZOK 
Halupczok specjalizuje się w produkcji indywidualnie projektowanych mebli kuchennych,  
o spersonalizowanych, autorskich rozwiązaniach. Posiada  18 - 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, wielokrotnie nagradzane za ich innowacyjność, funkcjonalność i unikalny 
design, zdobią domy niemalże w całej Europie, a nawet poza nią. Firma dysponuje 13 flagowymi 
salonami wystawienniczych w największych miastach Polski, jak również dwoma 
przedstawicielstwami zagranicznymi w Holandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  
 

Partnerzy wydarzenia "Dni Otwarte" w salonie kuchni Halupczok Opole 

BONK Art Gallery ( Rynek, Opole) 

Galerię założyli Beata Bonk i Roman Schmelter - projektantką mody i artysta malarz. Oboje 
ukończyli Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. Byli parą. Następnie każde poszło w swoją stronę i 
indywidualnie realizowało się za granicą. Po 40 latach artyści znowu się spotkali, razem wrócili do 
stolicy polskiej piosenki i 2 maja 2020 r. otworzyli galerię, w której podziwiać i nabyć można 
sztukę polskich artystów. Wśród wyeksponowanych obrazów jest również malarstwo autorstwa 
Romana Schmeltera o tematyce marynistycznej.  



 

 

 

 

Galeria Biały Kruk (Bronisława Koraszewskiego 1, Opole) 

Miejsce prezentacji i sprzedaży rękodzieła artystycznego pracowników i podopiecznych Fundacji 
Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Głównym zadaniem 
Galerii jest promowanie i sprzedawanie rękodzieła osób niepełnosprawnych, organizowanie wystaw 
i spotkań z interesującymi ludźmi, organizowanie warsztatów plastycznych,  integracja osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem. W Galerii można zakupić szeroki asortyment od obrazów po 
ceramikę dekoracyjną i użytkową.  

Gift of Nature 

Właścicielką marki jest Natalia Korczyńska, która rozpoczęła swoją przygodę z biżuterią z 
naturalnego kamienia w 2020 r. Od dziecka jest duszą artystyczną. Ale to mama nakłoniła ją w 
trudnych pandemicznych czasach do podjęcia działań w kierunku realizacji swojej pasji. Dziś 
ręcznie wykonywane bransoletki i wisiory podróżują po całej Polsce oraz są dostępne w kilku 
punktach w województwie opolskim.  

 

Zdj ęcia z wydarzenia (link aktywny przez 7 dni): https://we.tl/t-lCTFme83vM 

 

Halupczok. Kuchnie inspirowane doskonałością 

www.meble-halupczok.pl 

Facebook ( @meble.halupczok ) 

Instagram ( @meble.halupczok ) 

Youtube ( /KuchnieHalupczok ) 

Pinterest ( /Halupczok_Interiors ) 

 

Kontakt dla prasy: 

Ewelina Dekordy-Feter 

Marketing Manager 

tel. 728 314 553 

ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl 
 

 


