
DIAMENTOWY SUKCES
KUCHNIA VALENTIA SIĘGA PO PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ

UDOSKONALAMY WIZERUNEK
ZMIANA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY HALUPCZOK

JESTEŚMY W KRAKOWIE!
NOWY SHOWROOM NA WNĘTRZARSKIEJ MAPIE MAŁOPOLSKI

GOTOWANIE NA EKRANIE
KULINARNY DUET KUCHNI GRAZIA I  FINALISTY MASTERCHEF

1-2019





Zamiłowanie do stolarskiego rzemiosła i dzielenie tej pasji 
z otaczającym światem, to droga, którą z sukcesem podążamy 
już od 15 lat. Satysfakcja naszych Klientów, daje nam wewnętrz-
ne przekonanie o jej słuszności i trafności wyznaczanych 
kierunków, inspirując jednocześnie do dalszego działania.
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie 
Magazynu marki Halupczok, na łamach którego podsumowu-
jemy ostatnie półrocze minionego roku, prezentując podjęte 
inicjatywy biznesowe, z których jesteśmy dumni.

Za nami udział w niezwykle ważnym dla całej branży me-
blarskiej wydarzeniu o zasięgu międzynarodowym – targach 
wyposażenia wnętrz Warsaw Home 2018, których III. edycja 
okazała się rekordową. Cieszymy się, że dzięki niemu, mogliśmy 
być bliżej Państwa, eksponując najnowsze kolekcje kuchenne 
i ich nowatorskie rozwiązania. Wszystkich miłośników pięknych 
wnętrz, którzy cenią śmiałe innowacyjne projekty, zapraszam 
na spotkanie z marką Halupczok podczas tegorocznych 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Meble Polska 2019 
(12–15.03.2019) oraz IV. edycji Warsaw Home (3–6.10.2019).

Rok 2018 zamknęliśmy milowym krokiem w historii naszej 
firmy, który podyktowany był dynamicznym jej rozwojem. Po 
blisko 10 latach funkcjonowania, zmianie uległo dotychczasowe 
nasze logo oraz sposób komunikacji wizualnej. Obecna forma 
wyraźnie podkreśla spójny wizerunek marki, jako wiodącego 
polskiego producenta kolekcji kuchennych z segmentu pre-
mium. Mam nadzieję, że spotka się ona z Państwa uznaniem.

Jesień ubiegłego roku zaowocowała również pojawieniem 
się dwóch nowych inspirujących miejsc na polskiej mapie 
wnętrzarskiej – salonu firmowego Halupczok Kraków oraz 
Halupczok Bielsko-Biała, które powiększyły łączną liczbę 
firmowych showroomów naszej marki do 11. Bodźcem dla 
tych przedsięwzięć było pragnienie dzielenia się z Państwem 
naszymi projektami na szerszą skalę, w sposób bardziej 
komfortowy i dostępny.

Kreując kuchnię doskonałą zarówno aranżacyjnie, jak i sma-
kowo, na łamach Magazynu inspirujemy Państwa wybornymi 
przepisami na dania skomponowane przez kulinarnego 
wirtuoza i ambasadora naszej marki – Pascala Brodnickiego. 
Życząc smacznego, zapraszam do lektury.

Adrian Halupczok
Właściciel firmy Halupczok 

PRAWDZIWE 
SUKCESY 
ROdzą SIę  
Z PASjI

Foto: miesięcznik „BIZNES meble.pl”, Tomasz Markowski



HALUPCZOK 
NA TARGACH
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III edycja wydarzenia Warsaw Home, jakie 
odbyło się jesienią ubiegłego roku, okazała 
się rekordowa. Na przestrzeni 120 tys. m² 
skupiła 623 wystawców – czołowych 
producentów branży wnętrzarskiej oraz 
marek segmentu premium. Targowy 
showroom firmy Halupczok, za którego 
koncepcją stoi Dyrektor Kreatywna Anna 
Dzierżanowska, kusił dobrym designem 
i funkcjonalnością zaprezentowanych 
aranżacji kuchennych. Ażurowe ściany ze 
słowem kuchnia w wielu językach świata, 
prowadziły gości do stref ekspozycyjnych. 

Premierowe kolekcje kuchenne marki Halupczok ponownie odniosły sukces, 
oczarowując pasjonatów pięknych wnętrz, którzy odwiedzili międzynarodowe 
targi wnętrzarskie Warsaw Home 2018.

obejrzyj film
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Stylistycznie odmienne kuchnie – jasna 
GRAZIA oraz połyskująca MARRONE – 
przyciągały rzemieślniczym kunsztem 
i mnogością nowatorskich rozwiązań. Ta 
ostatnia, udostępniona szerszej grupie od-
biorców po raz pierwszy na Warsaw Home, 
świętowała swój debiut. Jej frapująca 
kolorystyka ziemi, ciepłe odcienie drewna, 
marmurowy deseń, jak i bateria marki 
Franke inspirowana naturą, stworzyły eks-
kluzywną oazę o elegancji orientu. GRAZIA 
intrygowała gamą mobilnych rozwiązań. 
Jej ruchomy barek, wysuwana półka nad 
blatem czy obrotowa część wyspy kuchen-
nej, odsłoniły funkcjonalne walory kolekcji, 
dając możliwość jej kreowania według 
indywidualnych preferencji.

Wszystkich, którzy z ciekawością śledzą 
najnowsze trendy w wyposażeniu wnętrz, 
zapraszamy na spotkanie z marką Halup-
czok podczas tegorocznych Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich Meble Polska 
(12–15.03.2019) oraz IV. edycji Warsaw Home 
(3–6.10.2019).

67 325 osób
Łączna liczba miłośników 
designu, którzy odwiedzili 
targi przez 4 dni ich trwania

720 f i l iżanek
Kawy i herbaty zasmakowali 
goście odwiedzający targo-
wy showroom Halupczok

32 godziny
Spędziliśmy z naszymi 
gośćmi na pasjonujących 
rozmowach o tym, co piękne 
i  funkcjonalne w kuchni



JESTEŚMY W KRAKOWIE!

Jesień 2018 to dla marki Halupczok czas 
szczególny. 30 listopada 2018 r. święto-
waliśmy otwarcie nowego inspiracyjnego 
miejsca na wnętrzarskiej mapie Polski –  
11. salonu firmowego, zlokalizowanego 
w galerii wnętrz Tetmajera 83 w Krakowie. 
To ogromny sukces i powód do dumy dla 
całego zespołu, a jednocześnie kolejny 
etap w realizacji przyjętej strategii bizneso-
wego rozwoju.
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Dla miłośników luksusowych wnętrz kuchennych, tych o wyraźnie sprecyzo-
wanych gustach, jak i poszukujących inspiracji, marka Halupczok zainauguro-
wała działalność kolejnego swojego showroomu.
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Na ekspozycji krakowskiego showroomu 
zgromadzono najnowsze kolekcje 
kuchenne marki, w tym trzy premiery 
2018: kuchnię GRAZIA, VALENTIA oraz 
MARRONE. Wszystkie aranżacje dosko-
nale odzwierciedlają ducha kreatywnego 
miejsca, jakim jest Tetmajera 83, zachwy-
cając znakomitym wzornictwem, precyzją 
wykonania i emanującym zamiłowaniem 
do rzemiosła, drzemiącym w każdym ich 
detalu. Wieczór inauguracji nowego salonu 
uświetniła marka Miele, której szef kuchni 
i kreator smaku – Adam Michalski, uraczył 
gości wykwintnymi daniami podczas 
kulinarnego spektaklu na żywo.



UDOSKONALAMY WIZERUNEK
nowe logo marki Halupczok

Po blisko 10 latach funkcjonowania, jesienią 2018 r. zmianie uległo dotychcza-
sowe logo marki Halupczok oraz sposób komunikacji wizualnej.

Ten milowy krok w historii firmy, podyktowa-
ny jest niezwykle dynamicznym rozwojem 
i ma na celu podkreślenie spójnego 
wizerunku marki, jako wiodącego polskiego 
producenta kolekcji kuchennych z segmen-
tu premium. Pierwszą zauważalną zmianą 
jest nowy ekskluzywny sygnet poprzedza-
jący nazwę firmy, dla stworzenia którego 
inspiracją stał się architektoniczny projekt 
wnętrza. Jest on silnym nawiązaniem do 
pierwszej litery nazwiska założyciela i wła-
ściciela firmy. Całość zapisano nowoczesną 
czcionką, nadającą współczesnego sznytu. 
Zanika sformułowanie „Kuchnie i wnętrza”, 
a w jego miejsce pojawia się hasło: „Kuchnie 
inspirowane doskonałością”, również 
w wersji angielskiej – „Kitchens inspired by 
excellence”. Oficjalna premiera nowego logo 
nastąpiła 30 listopada 2018 r. podczas inau-
guracji otwarcia 11. salonu firmowego marki 
w krakowskiej galerii wnętrz Tetmajera 83. 
Zmiany rebrandingowe będą przebiegały 
sukcesywnie i w pierwszej kolejności obejmą 
kanały cyfrowe oraz nowe aranżacje.
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SUKCES

W 13. edycji konkursu Diament Meblarstwa 
jury składające się z uznanych architektów, 
dekoratorów wnętrz, ekspertów rynku 
meblarskiego oraz przedstawicieli bran-
żowych mediów, spośród 130 zgłoszonych 
mebli, akcesoriów i komponentów 
wnętrzarskich wyłoniło 29 najlepszych. 
Kapituła brała pod uwagę wzornictwo 
i zgodność z aktualnymi trendami, innowa-
cyjność i zaawansowanie technologiczne 
oraz funkcjonalność i ergonomię, a także 
ogólną prezencję zgłoszonych produktów.
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Kolekcja kuchenna VALENTIA uhonorowana prestiżową nagrodą „Diament 
Meblarstwa 2019” za innowacyjność rozwiązań, funkcjonalność oraz drzemiące 
w niej piękno.
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Podczas wieczoru, na ręce przedstawicieli 
firmy Halupczok złożono również nagrodę 
dodatkową – „Złotą Piłę”, w geście uznania 
dla precyzji detali tworzonych mebli 
kuchennych oraz stolarskiej pasji odzwier-
ciedlanej w każdym ich szczególe.

Utrzymana w loftowym klimacie kuchnia 
VALENTIA marki Halupczok, stanęła na 
diamentowym podium jako najlepszy 
produkt premium w kategorii strefa 
kuchenna – meble, ujmując członków 
konkursowego jury kompozycją minimali-
zmu, surowości materiałów i nowatorskich 

rozwiązań. Statuetka „Diament Meblar-
stwa”, wręczona laureatom konkursu 
podczas uroczystej gali w podniebnej 
scenerii 10. piętra jednego z warszaw-
skich hoteli, stanowi potwierdzenie 
oryginalności koncepcji i wysokiej jakości 
uhonorowanych projektów, podkreślając 

zarówno ich aranżacyjną, jak i funkcjonalną 
wyjątkowość pośród innych produktów, 
obecnych na polskim rynku meblarskim.



MARRONE
PRESTIGE LINE
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zMYSŁOWA ELEGANCJA W SUBTELNEJ FORMIE
Odcień antycznego brązu zestawiony z intrygującym marmurowym dekorem spieku 
kwarcowego, stanowią w MARRONE zapowiedź bogactwa estetycznych doznań.  
Kolekcja subtelnie łączy minimalistyczną formę z wyrafinowanym sznytem, gdzie 
poszczególny detal stanowi o sednie całości.
Dominująca barwa, przywodzi na myśl surowy pustynny krajobraz, który łagodnieje 
zestawiony z lśniącą taflą frontów o elegancji orientu.
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Wtopione w lakier drobinki brązu nadają 
dyskretny połysk, czyniąc go zdecydowa-
nym atutem dekoracyjnym.

Fasada mebli z wyraźnie wyeksponowa-
nym rysunkiem słoi naturalnego drewna, 
dodatkowo uwypuklonym przez finezyjnie 
zaaranżowane podświetlenia, skrywa 
pojemne szafki i szuflady podkreślając 
funkcjonalne walory kolekcji.

Przyciągająca wzrok marmurowym 
użyleniem wyspa kuchenna, ujmuje 
aksamitną w dotyku powierzchnią blatu, 
a jej bezuchwytowe przestronne szuflady, 
gwarantują miejsce do przechowywania 
wielu kulinarnych niezbędników.

12



Synergię innowacyjnego konceptu 
i funkcjonalności odzwierciedla przeszklona 
drewniana witryna, wysuwana z boku 
oraz oryginalnie wkomponowana dębowa 
winiarka, eksponująca kielichy oraz kolekcję 
ulubionych trunków.

Wysmakowana kompozycja luksusowego 
minimalizmu i elegancji tworzy tajemniczą 
aurę wokół MARRONE, zapraszając do 
odkrywania designerskich smaków 
skrytych w tym kuchennym wnętrzu.
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HALUpCzOK BIELSKO-BIAŁA 
W NOWEj LOKALIZACjI

Imponujące przeszklone witryny z efektownymi podświetleniami, a za nimi 
przyciągające wzrok sylwetki aranżacji kuchennych, doskonale widoczne 
z dwupasmowej ulicy przebiegającej tuż poniżej – tak okazale prezentuje się 
nowy showroom Halupczok Bielsko-Biała.

Symbolicznym przecięciem wstęgi przez 
Dyrektora Zarządzającego Sebastiana 
Zaporę oraz Menadżera Katarzynę Steckel, 
15 października 2018r. zainaugurowano 
otwarcie bielskiego salonu Halupczok 
w nowej lokalizacji – galerii wnętrz MERA.

Powierzchnia licząca 4000 m², lokalizacja 
w dogodnym punkcie miasta, wygodny 
dojazd, przestronny parking, a przede 
wszystkim większy komfort dla odwie-
dzających showroom oraz towarzystwo 
sprawdzonych marek wnętrzarskich, 
zaważyły o decyzji ulokowania salonu 
w tym miejscu. Trzykondygnacyjny obiekt 
stanowi mekkę dla wielbicieli nieszablo-
nowych wnętrz, oferując kompleksowe 
rozwiązania dla wszystkich stref domu – 
kuchni, sypialni, łazienki i ogrodu.
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Showroom Halupczok Bielsko-Biała to 
starannie skomponowana, pełna elegancji 
przestrzeń zajmująca blisko 190 m², gdzie 
kolekcje kuchenne zachowane w róż-
norodnej stylistyce, przypadną do gustu 
zarówno zwolennikom ponadczasowej 
klasyki, wysmakowanego stylu glamour, 
jak i nowoczesnych materiałów oraz 
zaawansowanych technologii.



Kuchenna przestrzeń pełna aromatów, gwar dyskusji o tym co piękne, apetycz-
ne i funkcjonalne w kuchni, wyśmienita atmosfera, wyborne doznania smakowe, 
a wszystko spowite dźwiękami muzyki – to kulinarna tradycja marki Halupczok.
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WSPÓLNE GOTOWANIE

Salon Halupczok Katowice w galerii wnętrz 
Nowy Roździeń, podczas jednego z je-
siennych wieczorów 2018 r., rozbrzmiewał 
emocjami mistrzowskiego spektaklu 
kulinarnego w wykonaniu Pascala 
Brodnickiego – szefa kuchni i ambasadora 
marki Halupczok. Jego live cooking show 
poruszył wszystkie zmysły obecnych 
gości począwszy od smaku, powonienia, 
przez zmysł wzroku i dotyku, odsłaniając 
równocześnie praktyczną stronę aranżacji 
kuchennych, znajdujących się w kato-
wickim showroomie, które okazały się 
niezawodne podczas kulinarnych wyzwań. 
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Skrzypcowy koncert wypełnił przestrzeń 
klasycznym brzmieniem w finezyjnym 
połączeniu z dźwiękami muzyki rozryw-
kowej, a kunsztowne stojaki na wino 
Own Studio z gracją eksponowały trunek 
pieczołowicie wyselekcjonowany na tę 
okazję. Wszystkim gościom i partnerom 
wydarzenia serdecznie dziękujemy za 
wspólne dzielenie ekscytujących doznań 
podczas tej kulinarnej uczty.

obejrzyj film
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GRAZIA NA  
SREBRNYM EKRANIE

Tytułowym Hanysem w „Świątecznym 
gotowaniu” był Damian Sobek – finalista 
VI edycji kulinarnego projektu Masterchef, 
a wraz z nim swoimi sekretami wigilijnej 
kuchni podzielili się muzyczni goście – 
Mona Lisa, Damian Holecki oraz Mirosław 
Jędrowski.

Nagranie odbyło się w showroomie 
Halupczok Kraków, w nowopowstałym 
inspiracyjnym miejscu na wnętrzarskiej 
mapie Małopolski – galerii Tetmajera 83. 
Świąteczną aurę na planie i gwiazdkową 
oprawę kuchni wyczarowały dekoracje 
marki Miloo Home.

GRAZIA dzięki ergonomicznym rozwiąza-
niom i niezawodnemu duetowi sprzętu 
marki Siemens oraz Falmec, wzorowo 
wypełniła rolę tła dla kulinarnych zmagań. 
Smaki powstałych potraw, zabrały gości 
w sentymentalną podróż do wspomnień 
z dzieciństwa.

25 i 26 grudnia 2018 r. na antenie telewizji Silesia wyemitowany został pro-
gram „Świąteczne gotowanie z Hanysem przy garach”, gdzie bohaterką  
drugiego planu była GRAZIA, kolekcja kuchenna marki Halupczok.

obejrzyj film





Składniki:
Sernik:
 • 200 g herbatników
 • 150 g masła
 • 0,5 kg mielonego twarożku
 • 300 ml śmietany 36%
 • 80 g cukru pudru
 • 2 łyżki cukru wanilinowego
 • 40 g żelatyny
 • kilka truskawek pokrojonych na ćwiartki
 • kwiaty jadalne, np.: bratki, nasturcje, 
stokrotki

Polewa:
 • 15 dag cukru
 • 3 łyżki wody
 • 1 łyżka soku z cytryny
 • 1 łyżka oliwy
 • kilka kwiatów jadalnych

Sposób wykonania:
Herbatniki pognieść jak najdrobniej 
wałkiem lub zblendować. Masło rozpuścić 
w rondelku i wlać do herbatników, po czym 
wymieszać. Przełożyć masę na spód naczy-
nia, w którym powstanie sernik. Twarożek 
połączyć w misce ze szklanką śmietany. 
Wsypać cukier puder i cukier wanilinowy. 
Wymieszać. 50 ml śmietany podgrzać 
w rondelku, dodać żelatynę i rozpuścić, 
mieszając. Przelać zawartość rondelka do 
miski z serem i wymieszać. Wylać cienką 
warstwę masy serowo-śmietanowej na 
herbatnikowy spód. Ułożyć truskawki. 
Pokroić delikatnie kwiaty jadalne i dodać 
do pozostałej masy serowej. Zalać tą 
masą truskawki, pozostawiając niewielką 
część w misce. Sernik udekorować 
dookoła bratkami. Na wierzch wylać resztę 
masy. Przykryte naczynie z sernikiem 
umieścić na 4 godziny w lodówce. W tym 
czasie przygotować karmel. Na patelnię 
wsypać cukier, dodać wodę i sok z cytryny. 
Podgrzewać przez około 15 minut, by 
cukier się rozpuścił i nabrał złotego koloru. 
Karmel wylać na natłuszczony olejem 
pergamin, a następnie posypać płatkami 
stokrotek i rozsmarować łyżką po papierze. 
Pozostawić do zastygnięcia, a potem 
oderwać od pergaminu i połamać na 
kawałki. Schłodzony sernik udekorować 
karmelem z płatkami stokrotek.

SERNIK NA ZIMNO
Z KWIATAMI I KARMELEM
Wielbicielom słodkości w nowatorskiej odsłonie polecamy sernik na zim-
no autorstwa kulinarnego mistrza i ambasadora marki Halupczok – Pascala 
Brodnickiego. Życzymy smacznego i zapraszamy do odwiedzenia nas w me-
diach społecznościowych, gdzie czekają kolejne smakowite przepisy.
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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

SIEdzIBA FIRMY:
Krzyżowa Dolina, ul. Poprzeczna 17a, tel. +48 77 465 14 76

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

www.meble-halupczok.pl


