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INFORMACJA PRASOWA Kwiecień 2019 

PREMIERY 2019  

 Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Meble Polska 2019, jakie odbyły się  

w Poznaniu w terminie 12-15.03.2019 r. firma Halupczok zaprezentowała dwie najnowsze 

aranżacje kuchenne - Marrone oraz Marsala, w ich premierowej odsłonie. Obie stanowią 

połączenie wyrafinowanego wzornictwa i technologicznie zaawansowanych rozwiązań, 

przejawiając zamiłowanie marki do stolarskich tradycji.  

 

Kuchnia MARRONE 

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. Wtopione w lakier 

drobinki brązu nadają dyskretny połysk, czyniąc go zdecydowanym atutem dekoracyjnym. 

Fasada mebli z wyraźnie wyeksponowanym rysunkiem słoi naturalnego drewna, dodatkowo 

uwypuklonym przez finezyjnie zaaranżowane podświetlenia, skrywa pojemne szafki i szuflady 

podkreślając funkcjonalne walory kolekcji. Wyspa kuchenna przyciągająca wzrok marmurowym 

użyleniem, ujmuje aksamitną w dotyku powierzchnią blatu, a jej bezuchwytowe przestronne 

szuflady, gwarantują miejsce do przechowywania wielu kulinarnych niezbędników. Uwagę 

przykuwa zintegrowany z blatem wyspy zlew oraz bateria o kształtach płynącego strumienia. 

Synergię innowacyjnego konceptu i funkcjonalności odzwierciedlają lustra wypełniające 

wnętrze skrajnych szafek oraz przeszklona narożna witryna, 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.  

 

Kuchnia MARSALA 

Finezyjna forma i szlachetność materiałów stanowią o sile kuchni MARSALA. Wzór rysunku  

fornirowanych frontów wraz z ukośnymi frezami czyni tę kolekcję niepowtarzalną, a motyw 

jodełki nawiązuje do współczesnego nurtu powrotu do natury i płynącej z niej harmonii.  
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Ta kwintesencja kunsztu i elegancji powstała z inspiracji rzemieślniczą tradycją, przenosi do 

źródeł stolarskiego artyzmu. Pojemne szafki, ich bezuchwytowy system otwierania oraz 

zintegrowany z płytą grzewczą okap NOVI, odzwierciedlają funkcjonalne walory kolekcji. Ciepła 

barwa dektonu o marmurowym użyleniu, zastosowanego na blacie wyspy kuchennej oraz  

panelu naściennym, urokliwie kontrastuje z czekoladowym odcieniem drewna. Podświetlenia 

dyskretnie otulające kontury mebli, uwypuklają ciekawą fakturę zastosowanych materiałów. 

Drewniany jadalniany blat wydaje się lewitować. Przykuwająca wzrok imponująca wysokość 

kuchni stanowi odzwierciedlenie najnowszych trendów wystawienniczych, obecnych na 

światowych rynkach meblarskich. Dominujący element to podświetlona witryna, której unikalne 

fronty powstały z dwóch wielkoformatowych połaci szkła. Całość aranżacji kuchennej 

zaprezentowanej podczas targów, płynnie łączy się z zachowanymi w tożsamej stylistyce 

przesuwnymi przeszklonymi drzwiami, prowadzącymi do dalszej części mieszkalnego wnętrza. 

Kuchnia MARSALA stworzona z myślą o miłośnikach wyrafinowanej estetyki, ujmuje zmysłową 

elegancją i rzemieślniczą wirtuozerią, emanującą z każdego jej detalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Ewelina Dekordy 

tel. 728 314 553 

ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl 

 

 

Firma Halupczok specjalizuje się w produkcji spersonalizowanych, luksusowych mebli kuchennych, które 
spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Posiada 15 - letnie doświadczenie na 
polskim rynku meblarskim, zajmując czołowe miejsce wśród liderów branży wnętrzarskiej. 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 innowacyjnych, autorskich  rozwiązań oraz  materiałów, pozwala na tworzenie 
wysublimowanych projektów wykraczających poza ramy dnia dzisiejszego. Kolekcje kuchenne marki 
Halupczok, które wielokrotnie nagradzane były za ich innowacyjność, funkcjonalność i unikalny design, 
odwiedzić można w 11 salonach firmowych w całym kraju.   


