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natura inspirowała, inspiruje i nie przestanie inspirować nas do 
twórczego rzemiosła. leśna sceneria otaczająca fabrykę firmy 
w Krzyżowej dolinie dodatkowo sprawia, że element przyrody 
w każdej nowopowstałej kuchni jest nieodzowny. o tej pasji i in-
nych wynikających z potrzeby kreowania rzeczy wyjątkowych, 
opowiadamy na łamach tego wydania Magazynu. Zachęcam 
do jego lektury. dzięki niej poznacie państwo nasz Zespół, 
którego doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie, kryje się 
za każdym sukcesem firmy. to on dba by produktowe portfolio 
marki halupczok tworzyły meble obliczone na trwanie – 
znakomicie wykonane, ponadczasowe, o wielofunkcyjnym 
charakterze. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej 
firmy i kanałów mediów społecznościowych, gdzie znajdziecie 
państwo niezwykle imponujący, introspektywny obraz filmowy, 
opowiadający o sile naszej marki, jaką są ludzie.

świętując 18. rok działalności firmy przywołujemy na kartach 
tego wydania momenty napawające dumą, w których kolekcje 
naszego autorstwa znalazły uznanie w oczach ekspertów 
rynku meblarskiego i wnętrzarskiego. szeroki przekrój cennych 
laurów, utwierdza w przekonaniu o właściwym kierunku, 
w jakim podążamy.

wraz z lekturą tego wydania, zapraszam także w pasjonującą 
podróż do świata wnętrz wypełnionych naszym rzemiosłem. 
Z dumą prezentujemy kuchnie, które wykonaliśmy dla naszych 
Klientów. dziś wypełnia je gwar życia codziennego. Mam 
nadzieję, że starannie przemyślany dobór wydarzeń z życia 
marki i rozpiętość tematyczna, zachęcą państwa do sięgnięcia 
po to czasopismo, pozwalając odkryć kulisy tworzenia.  
Życzę interesującej lektury.

adrian halupczok 
właściciel marki halupczok

pasja  
o zapacHu 
dreWna
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Sebastian Zapora
Zarządzanie firmą

Piotr Kaczmarek
współpraca biznesowa

Adrian Halupczok
Misja, wizja, strategia firmy

Wiktoria Halupczok
rozwój rynków zagranicznych

Grzegorz Kowalczyk, Tomasz Przybyła, Anna Dzierżanowska, Adrian Halupczok
Zespół kreatywny halupczok design team

wieloletnia praca nad udoskonaleniem przestrzeni kuchennej pozwoliła nam 
wypracować pionierskie rozwiązania, które zyskały uznanie ekspertów rynku, klientów, 
a część z nich doceniono patentami. Żeby tworzyć wiarygodny produkt potrzeba 
wiedzy, technologii, doświadczenia i zaangażowania. dziś team halupczok to około 200 
wyjątkowych osób. są wśród nas stolarze, lakiernicy, technolodzy drewna, projektanci, 
doradcy handlowi i wielu innych specjalistów w swoich dziedzinach, bez których nie 
byłoby firmy tu, gdzie jest obecnie. Za jej sukcesem stoi tytaniczna praca utalento-
wanego Zespołu, pod przewodnictwem charyzmatycznego szefa. to on wyznacza 
biznesowy kurs, kreuje koncepcje, wdraża je, nie poddając się trudnościom. dzięki 
wspólnej pasji do tworzenia rzeczy wyjątkowych od blisko 20 lat powstają unikatowe 
meble, dedykowane ludziom ceniącym piękno, niezawodność i dbałość o każdy detal.

od blisko dwóch dekad firma halupczok współ-
tworzy wąskie grono liderów w zakresie produkcji 
innowacyjnych mebli kuchennych w polsce i eu-
ropie. Za tym sukcesem stoją doświadczeni, pełni 
pasji, ambitni ludzie, tworzący Zespół halupczok. 

rzemieślnicza pasja tworzenia

ludzie, 
NajWiększa Wartość



unikalność to wspólny mianownik indywi-
dualnie projektowanych mebli, malarstwa 
i rękodzieła, jakie zaprezentowano podczas 
ponownego otwarcia opolskiego salonu mar-
ki halupczok. showroom, po przejściu aran-
żacyjnej metamorfozy, wypełniły różnorodne 
w stylu kolekcje mebli kuchennych, wyekspo-
nowane w towarzystwie dzieł lokalnych arty-
stów – olejnych obrazów, ręcznie wykonywanej 
ceramiki i biżuterii.
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Miłośników nieszablonowego wzornictwa i nowatorskiego podejścia do pro-
jektowania wnętrz nie zawiodły kolekcje kuchenne, które zagościły w salonie 
halupczok opole, świętującym w lipcu br. ponowne otwarcie. na przestrzeni 
270 m² wyeksponowano dziewięć różnorodnych stylistycznie kuchni, najnow-
szych w produktowym portfolio marki.

na styku dizajnu, 
sztuki i rękodzieła

halupczok opole to jeden z 13 
salonów mebli kuchennych marki, 
która tworzy nieprzerwanie od 
blisko dwóch dekad. Każdy z nich 
to przestrzeń dedykowana entuzja-
stom unikatowego wzornictwa 
i miłośnikom luksusowych wnętrz 
zarazem. w kameralnej atmosfe-
rze, przy wsparciu profesjonalnej 
i doświadczonej obsługi, można 
przyjrzeć się z bliska różnorodnym 
stylistycznie kuchniom, zgłębiając 
tajniki ich projektu i kunszt 
wykonania.pokazom specjalnym ich zaawansowanych techno-

logii i autorskich rozwiązań towarzyszyła wystawa 
ręcznie tworzonej biżuterii marki gift of nature 
oraz ceramiki, powstałej w pracowni biały Kruk, 
aktywizującej zawodowo osoby niepełnosprawne. 
twórczy indywidualizm podkreślił także wernisaż 
malarstwa polskich artystów z lokalnej galerii sztuki 
bonK art gallery. w ten sposób unikalny design, 
sztuka i manualne lokalne rzemiosło znalazły swój 
wspólny mianownik.

Obejrzyj 
relację
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roadshow tour to projekt o walo-
rach edukacyjno- inspiracyjnych, 
w którym marki halupczok i blanco 
połączyły swoje siły, prezentując 
piękno kuchni z funkcjonalnością 
jej rozwiązań. Mobilny showroom 
blanco, niemieckiej firmy z ponad 
95-letnim doświadczeniem 
w projektowaniu i produkcji 
elementów wyposażenia kuchni, 
wyruszył w trasę w czerwcu br., 
by począwszy od dobrodzienia, 
odwiedzić sieć salonów luksuso-
wych mebli kuchennych marki 
halupczok. dzięki temu architekci, 
projektanci i entuzjaści techno-
logicznych nowinek w aranżacji 
wnętrz z każdego miejsca w kraju, 
mieli okazję poznać innowacyjne 
nowości, doświadczyć praktycznych 
zalet rozwiązań kuchennych i ich 
unikatowego designu.

tegoroczne lato upłynęło 
pod znakiem wojaży 
halupczok i blanco 
w ramach projektu 
roadshow tour 2022. obie 
marki zabrały miłośników 
wnętrz estetycznych 
i praktycznych zarazem, 
w inspirującą podróż do 13 
miast, by zaprezentować 
swoje nowości 
w premierowej odsłonie.

Halupczok & blanco  
roadsHoW tour

przy filiżance aromatycznej kawy halup-
czok excellence poznali wiodące trendy 
i innowacje w świecie projektowania wnętrz 
kuchennych. Zgłębili tajniki kompletnych 
rozwiązań blanco, przekonując się jak 
poszczególne elementy idealnie do siebie 
pasują w kolekcjach kuchennych halupczok. 
wśród przedstawionych w premierowej 
odsłonie nowości pojawiły się m.in. oparte 
na eko-technologiach baterie kuchenne, 
prezentujące świadome podejście do korzy-
stania z zasobów wody oraz system blanco 
unit integrujący zlewozmywak, baterię 
kuchenną, selektor odpadków i akcesoria 
w jeden praktyczny zestaw.

wszystkich, którzy nie mieli okazji udać 
się w tę inspirującą podróż zapraszamy do 
odwiedzenia najbliższego salonu mebli ku-
chennych halupczok, gdzie można zobaczyć 
i przetestować rozwiązania prezentowane 
podczas tegorocznego halupczok & blanco 
roadshow tour.



8 9

W doboroWym 
toWarzystWie 
projekt każdej nowej kolekcji mebli kuchennych to wynik poszukiwań w ob-
szarze technologii i estetyki. połączenie pomysłowych rozwiązań i efektownej 
formy kuchni Madera, jednej z nowości w produktowym portfolio marki, do-
strzeżono i doceniono w tegorocznej 19. edycji konkursu opolska Marka.

oryginalne koncepcje przestrzeni 
wypełnionych kolorami i ciekawą 
fakturą, autorstwa zespołu projekto-
wego halupczok, od blisko dwóch 
dekad podbijają serca miłośników 
niebanalnie zaaranżowanych 
wnętrz. wyróżnienie dla kolekcji 
mebli kuchennych w plebiscycie 
opolska Marka, wyłaniającym 
najlepsze produkty, usługi i innowa-
cje w regionie, trafiło na jego ręce 
już po raz czwarty. Kuchnię Madera 
w kategorii „produkt roku 2021” 
doceniono za unikalne wzornictwo 
kompozycji oraz innowacyjność 
rozwiązań, zarówno konstrukcyj-
nych, jak i funkcjonalnych.

wyjątkowa estetyka, trwała jakość i funkcjonalność mebli to 
cele stawiane w procesie tworzenia przed każdym nowym pro-
jektem. Misją firmy halupczok jest oferowanie produktu, który 
przez lata będzie dobrze służyć i cieszyć świetnym, autorskim 
wzornictwem. ważny jest czynnik ludzki – manualna praca nad 
meblem nadaje mu rysu unikalnego rzemiosła. spektakularny 
koloryt frontów meblowych kuchni Madera uzyskano dzięki 
autorskiej technologii lakierowania. specjalnie opracowana dla 
tego projektu, umożliwiła, w procesie manualnego nałożenia 
warstwy patyny, wydobycie naturalnego rysunku drewna. 

wiktoria halupczok odbierająca nagrodę „opolska Marka” z rąk Zuzanny donath-Kasiury, wicemarszałek 
województwa opolskiego

Obejrzyj 
spot

okap light
falmec.com/pl-pl/

przemyślany dobór urządzeń 
kuchennych oraz ich ergono-
miczne ulokowanie jest kluczowe 
w procesie aranżacji kuchni. 
geometryczny okap light (Falmec), 
o linearnej formie wykorzystany 
w projekcie Madera, idealnie wpisał 
się w estetykę tej nowoczesnej 
kolekcji, dostarczając walorów funk-
cjonalnych. oparty na nowatorskiej 
technologii „Multi-air”, wyposażono 
także w system świetlny led, 
umieszczony w zewnętrznych 
anodowanych profilach aluminio-
wych. oświetla przestrzeń roboczą, 
tworząc przyjemny nastrój zarazem. 
innowacyjne podejście twórców 
okapu, nagrodzonego prestiżo-
wymi laurami german design 
award i archiproducts design 
award,  idealnie wkomponowuje się 
w koncepcję tworzenia komfortowo 
wyposażonych wnętrz.

intrygujący design kolekcji Madera i funkcjonalność 
jej wyposażenia – urządzeń agd Miele innowacyjnej 
generacji 7000 oraz elektrycznie sterowanego 
okapu light, marki Falmec zagrały pierwszoplanową 
rolę w spocie filmowym, emitowanym na antenie 
stacji informacyjnej tVn24.
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2022
opolska Marka dla kolekcji mebli Madera 
w stylistyce nowoczesnej

2021
diament Meblarstwa dla kolekcji mebli 
loftowych industria

2020
Złoty Medal Mtp Meble polska 2020 dla 
kolekcji mebli ariana w ciemnej tonacji

2019
Złoty Medal Mtp Meble polska 2019 dla 
nowoczesnej kolekcji mebli Marrone

2018
diament Meblarstwa dla industrialnej 
kolekcji mebli Valentia

2018
Złoty Medal Mtp Meble polska 2018 dla 
industrialnej kolekcji mebli Valentia

2015
design dla Konesera dla innowacyjnej 
kolekcji mebli roMa

2015
opolska Marka dla innowacyjnej kolekcji 
mebli roMa

2015
Złoty Medal Mtp Meble polska 2015 dla 
innowacyjnej kolekcji mebli roMa

2019
design dla Konesera dla kolekcji mebli 
Marsala powstałej z inspiracji naturą

2019
diament Meblarstwa dla kolekcji mebli 
ariana

2019
opolska Marka dla nowoczesnej kolekcji 
mebli Marrone 

2017
tytuł Finalista konkursu dobry wzór, 
instytutu wzornictwa przemysłowego 
w warszawie dla kolekcji mebli eleganZa

2017
Złoty Medal Mtp Meble polska 2017 dla 
kolekcji mebli eleganZa w stylistyce 
glamour

2016
opolska Marka dla kolekcji mebli klasycz-
nych bristol

impoNująca kolekcja

ON TOP
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MADERA  PRESTIGE LINE

FENICE  PRESTIGE LINE
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tapeta caMpo di aVena
wallart.com.pl

tapeta MacadaMia
wallart.com.pl

lampy caMeleon pear
nowodvorski.com

lampy laser
nowodvorski.com

lampy laser
nowodvorski.com

lampy cylinder
nowodvorski.com

sofa digne
geticone.com

blat Mdi inalco
uMbra
inalco.es/pl/

blat Mdi inalco
ISEO
inalco.es/pl/

puf rond
geticone.com

maGazyn inspiracje

wszystkie zaprezentowane blaty, tapety i lampy
można zamówić w salonach halupczok.



14

Wall art
sztuka
użytkoWa 

wall art arte to wynik artystycz-
nej kreacji ośmiu różnorodnych, 
utalentowanych polskich mala-
rzy. obrazy przeniesione przez 
dział graficzny wall art do wersji 
cyfrowej, stają się wyjątkowymi 
tapetami, mogącymi odmienić 
każde wnętrze.

do kolekcji mebli kuchennych halupczok, świętujących 
swój debiut podczas warsaw home 2022 wybrano 
dzieło anny Kowalczyk (na zdjęciu), absolwentki 
wzornictwa na wrocławskiej asp. artystka używa części 
natury żywej do tworzenia swoich obrazów, takich jak 
odciski liści, kwiatów lub pąków roślin. tapeta campo 
di avena powstała właśnie w ten sposób. drugą tapetą 
towarzyszącą meblowym nowościom jest Macadamia 
autorstwa albertyny Kacalak-sicińskiej. autorka, doktor 
sztuk plastycznych, jest specjalistką w zakresie malarstwa 
sztalugowego, ale również multimediów.
oferta wall art to nie tylko unikatowe wzornictwo 
wysokiej klasy, ale także bogactwo struktur i materiałów, 
na które wzory są nanoszone. dzięki temu tapety wall art 
doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach o zwiększo-
nej wilgotności, do których należy kuchnia.

tapety wall art można zamawiać w salonach marki 
halupczok.

tapeta Mori

tapeta Mocha

tapeta creaMy tsuru
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miejsca osobiste

wyjątkowe kompozycje 
o osobistym charakte-
rze to wnętrza, indywi-
dualnie zaprojektowane 
i wykreowane przez 
rzemieślników halup-
czok. nie ma wśród nich 
dwóch identycznych. 
Każdy fragment oddaje 
styl życia i upodoba-
nia właścicieli, zyskując 
moc zmieniania proza-
icznych chwil w świę-
towanie codzienności. 
udajmy się z wizytą do 
dwóch z nich.

wnętrze tego domu, położonego na skraju 
lasu, oddaje zamiłowanie domowników 
do wszystkiego co bliskie naturze. pełne 
naturalnego światła i przytulnej surowości 
drewna, w nieco industrialnym stylu, 
tworzy udany mariaż precyzji technologii 
i współczesnej estetyki. trudno wskazać 
tu elementy, które nie wyszły spod dłuta 
rzemieślników halupczok, co dowodzi 
nieograniczonych możliwości twórczych 
zespołu. Za nietuzinkową stylistyką, 
w której pionowe lamele odgrywają 
pierwszoplanową rolę, kryje się funkcjonal-
na i doskonale zagospodarowana kuchnia, 
otwarta na strefę dzienną. drewniana 
zabudowa o dębowej barwie oraz wysokiej 
klasy ciemny sprzęt agd finezyjnie ze 
sobą kontrastują. całość harmonijnie łączy 
funkcjonalność z pomysłowością projektu, 
który zdeterminowała łowiecka pasja 
właścicieli.

Kontrastowa kolorystyka doskonale wpisuje się w poetykę wnętrza, którego 
mieszkańcy to miłośnicy nurtu klasycznego w nowatorskim ujęciu. w tej 
kuchni, w domu położonym niespełna 30 minut jazdy samochodem od 
warszawy, zagościły kojąca biel i liczne przeszklenia, tworzące przestrzeń 
pełną naturalnego światła. emanującą spokojem, pozostającą w harmonii 
z otaczającym lasem. dekoracyjne elementy stworzone manualnie, 
tradycyjnymi technikami stolarskimi z dbałością o każdy detal, wnoszą do 
wnętrza nieprzemijającą elegancję i luksus. 
centralne miejsce zajęła tu filigranowa wyspa kuchenna, która wobec 
otaczającej wysokiej zabudowy i kamiennych blatów pełni funkcję dekora-
cyjną i miejsca towarzyskich spotkań przy filiżance porannej kawy.

więcej realizacji prezentujemy na:
www.meble-halupczok.pl
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piknik arcHitekta i projektanta  
W Halupczok WrocłaW

uczestnicy mieli okazję porozmawiać o wzorniczych 
nowościach i innowacyjnych technologiach, jakie można 
wykorzystać w codziennej pracy projektanta i architekta 
wnętrz. nie zabrakło interesujących warsztatów i prezentacji. 
Z ogromnym entuzjazmem i zaciekawieniem obecnych 
spotkały się, zaprezentowane przez halupczok, fronty 
meblowe o autorskim, nieregularnie falowanym wzorze oraz 
te, które w pełni powstały z odzysku drewna. W urokliWej scenerii 

świetna jakość i funkcjonalność to walory, które połączyły halupczok 
i Vialli design. już po raz kolejny polska marka, od dekady oferująca 
kuchenne akcesoria, wybrała ekspozycyjną przestrzeń salonu halup-
czok bielsko-biała na miejsce sesji zdjęciowej swoich produktowych 
nowości. różnorodne stylistycznie kuchnie, o bogatej kolorystyce 
i palecie materiałowej, jakie wyeksponowano w bielskim showroomie, 
stały się urokliwą scenerią dla sesji fotograficznej. jej efekty zobaczyć 
można w mediach społecznościowych obu partnerskich marek.

opiekun architekta

Piotr Kaczmarek
piotr.kaczmarek@meble-halupczok.pl
tel. +48 735 200 750

w showroomie halupczok 
wrocław, jak w pozostałych 
12 salonach firmowych marki, 
dostępna jest pełna gama 
materiałowa i kolorystyczna 
próbek, w tym autorskie wzory 
i rozwiązania niedostępne 
powszechnie na rynku. Każdy 
z showroomów, to wyjątkowe 
miejsce inspirujące sympaty-
ków niebanalnego designu. 
dedykowana, komfortowo 
wyposażona przestrzeń umoż-
liwia rozmowę w kameralnej 
atmosferze i poznanie z bliska 
detali wyeksponowanych 
kolekcji kuchennych.

naGroda  
za społeczNą 
WrażliWość
politykę personalną firmy halupczok, od lat 
opartą na otwartości, doceniono w konkursie 
„opolska Firma przyjazna cudzoziemcom”.

Konkurs zorganizowany przez wydział ekono-
mii i Zarządzania politechniki opolskiej, pod 
patronatem marszałka województwa opolskie-
go i okręgowego inspektoratu pracy w opolu, 
stawia za cel wyróżnienie pracodawców, którzy 
kierują się zasadami równego traktowania 
pracowników bez względu na ich pochodzenie. 
dokonując oceny konkursowe jury uwzględniło 
m.in. formę prawną zatrudnienia cudzoziem-
ców, dodatkowe świadczenia lub pomoc, którą 
pracodawca im oferował. tytuł „opolska Firma 
przyjazna cudzoziemcom” to ważna forma 
uznania dla firmy halupczok, której aktywność 
w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu zajmuje istotne miejsce w biznesowej 
strategii działania.

udział marki halupczok w cyklicznym 
wydarzeniu, jakim jest piknik architek-
ta i projektanta organizowanym przez 
firmy tMsys, archline.xp oraz Kler, 
stał się niemalże tradycją. inicjowany 
z myślą o profesjonalistach, zawodowo 
zajmujących się aranżacją wnętrz, 
stanowi doskonałą platformę do 
wymiany poglądów o współczesnych 
trendach oraz poznania nowości wśród 
materiałów i rozwiązań. wrocławska 
edycja wydarzenia, jaka odbyła się 
w maju br. na wspólnej przestrzeni 
ekspozycyjnej halupczok i Kler, 
przyciągnęła rzeszę miłośników wnętrz 
estetycznych i praktycznych zarazem. 

maGazyn wydarzenia
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zupa krem z dyni
wspólne odkrywanie smaków, dzielenie wrażeń i chwil razem spędzonych jest 
bezcenne nie tylko jesienią. jednak to ta pora roku odziewa nas w ciepłe swe-
try i szale, smagając pierwszym chłodnym wiatrem. szukamy wówczas roz-
grzewających potraw, które nasycą i wprowadzą w dobry nastrój. Zapraszamy 
do wspólnej kulinarnej celebracji przepisu zaczerpniętego wprost z autorskiej 
publikacji halupczok „KsiąŻKa nie tylko KucharsKa, czyli przepis na dobrą 
kuchnię”. Zachwyci podniebienie i znajdzie uznanie wśród entuzjastów kla-
sycznych smaków z odrobiną pikanterii.
 
smacznego!

sposób wykonania:
dynię umyć, oczyścić z pestek i pokroić w kostkę razem ze skórką. 
Ziemniaki i marchew obrać, po czym także pokroić w kostkę. cebulę 
drobno posiekać w kostkę, zeszklić na maśle lub oliwie. dodać 
pokrojoną dynię, ziemniaki oraz marchew i ugotować na bulionie 
do miękkości. Zupę zmiksować na krem wraz z cebulą. doprawić 
sokiem z cytryny, imbirem, solą, pieprzem, gałką muszkatołową 
i odrobiną cukru. dodać opakowanie serka mascarpone i wymie-
szać. Zupę rozlaną na talerzach udekorować kleksem śmietany, 
pokrojoną natką pietruszki i uprażonymi pestkami dyni.

składniki:
 • 1 mała dynia hokkaido (do 1 kg)
 • 2 średnie ziemniaki
 • 2 marchewki
 • 1 l bulionu
 • 1 mała cebula
 • oliwa z oliwek lub masło
 • sok z 1/2 cytryny
 • 1/2 łyżeczki zmielonego imbiru 
w proszku lub odrobina świeżego

 • sól
 • pieprz
 • gałka muszkatołowa
 • cukier
 • serek mascarpone 
(250g)

 • gęsta śmietana
 • natka pietruszki
 • pestki dyni



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 58 666 00 66

siedziba Firmy:
Krzyżowa dolina, ul. poprzeczna 17a, tel. +48 77 465 14 76

rozwój rynków zagranicznych – wiktoria halupczok
tel. +48 734 473 075, wiktoria.halupczok@meble-halupczok.pl

współpraca biznesowa – piotr Kaczmarek
tel. +48 735 200 750, piotr.kaczmarek@meble-halupczok.pl


