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INFORMACJA PRASOWA Lipiec 2019 

KUCHNIA HALUPCZOK. 

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA.  
 

 

Projekty współczesnych kuchni nieustannie ewoluują, tak by jak najlepiej odpowiadać 

na rosnące oczekiwania co do poziomu ich komfortu i funkcjonalności. Nowatorstwo 

rozwiązań i zaawansowane technologie stosowane przez producentów mebli to siły 

napędowe, które stanowiąc czynnik przewagi konkurencyjnej, zajmują priorytetowe 

miejsce w ich biznesowej strategii. Kuchnia, jako epicentrum wielu domowych 

obowiązków – jest idealną przestrzenią dla innowacyjnych rozwiązań. Niezmiennie od 

lat pierwiastek wynalazczości obok oryginalnych form i nowoczesnego wzornictwa, jest 

elementem wyróżniającym kolekcje kuchenne marki Halupczok. Kuchnię Rivoli 

wyposażono w autorski system regulacji wysokości umieszczenia szuflad, dający 

możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, związanych  

z przechowywaniem różnorodnych gabarytowo elementów wyposażenia kuchennego. 

Patent ten zwiększa walor funkcjonalny kuchni, intensyfikując jednocześnie poczucie 

harmonii pomiędzy projektem, a oczekiwaniami i potrzebami domowników. 

Wyjątkowość współczesnych kuchni kryje się w ich wnętrzu, przybierając postać 

zaawansowanych technologicznie pionierskich rozwiązań. Tak jest w przypadku 

modelu Siena, pochodzącego z kolekcji marki Halupczok, którego uchwyty frontów 

meblowych podświetlono za pomocą bezkablowej niskonapięciowej instalacji, 

nagrodzonej w 2019 r. patentem Urzędu Patentowego RP. Miłośnicy nowoczesnych 

technologii we wnętrzach kuchennych, mają szansę odnaleźć w kuchniach Halupczok 

coś tylko dla siebie. Wiele z nich, szczególnie te wyposażone w mobilne rozwiązania jak 

ruchome barki, wysuwane blaty czy okapy, doskonale współgrają z inteligentnymi 

systemami, integrującymi oświetlenie, ogrzewanie czy klimatyzację w całym domu.  

W kuchni Toscana, istnieje możliwość zdalnego uruchomienia blatu wyspy kuchennej, 

wysunięcia okapu czy włączenia oświetlenia, z każdego miejsca  

w domu za pomocą telefonu, lub dedykowanego pilota.  
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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.   


