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KOLEKCJA MADERA DOCENIONA 
GERMAN DESIGN AWARD 2023 

 

Kolekcję nowoczesnych mebli kuchennych Madera, marki Halupczok 
nagrodzono German Design Award 2023. W uznaniu dla wybitnego projektu, 
łączącego innowacyjne walory estetyczne z funkcjonalnymi, nowoczesna 
kuchnia otrzymała wyróżnienie specjalne w kategorii "Excellent Product 
Design".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German Design Award jest jedną z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie nagród 
w dziedzinie designu. Międzynarodowe jury złożone z architektów i projektantów, co roku 
wyróżnia firmy, których przełomowe produkty wpływają na światowe wzornictwo. Wśród 
kilkudziesięciu członków międzynarodowej komisji konkursowej jest także Polak – projektant 
Tomek Rygalik.  



 

 

Wyróżnienie "Special Mention" German Design Awards 2023 w kategorii "Excellent Product 
Design" dla nowoczesnej kuchni Madera jest wyrazem uznania dla jej projektu, zręcznie łączącego 
walory estetyczne z funkcjonalnymi.   

Projektanci z Halupczok Design Team zainspirowani naturą oddali jej zmysłowe piękno w 
nowoczesnej kuchni Madera w formie nieregularnie falowanych, dębowych frontów meblowych. 
Ich spektakularny koloryt uzyskano, dzięki autorskiej technologii lakierowania. Specjalnie 
opracowana umożliwiła w procesie manualnego nałożenia patyny, wydobycie naturalnego rysunku 
drewna. Innowacyjną stronę kolekcji prezentują funkcjonalne rozwiązania - oświetlenie 
uruchamiane sensorycznie, autorski system mobilnego frontu, skrywającego półki na kuchenne 
akcesoria oraz mini ogródek, wbudowany w wyspę kuchenną. 
  

Fronty meblowe o autorskim, nieregularnie falowanym wzorze to akcent definiujący kolekcję 
Madera. W produktowym portfolio Halupczok znaleźć można kilka wariacji tej nowoczesnej 
kuchni. Każda prezentuje różnorodność materiałową, kolorystyczną i wykończeniową frontów 
kuchennych.  

 

W celu pozyskania zdjęć prosimy o bezpośredni kontakt: 

 

 

 

O FIRMIE HALUPCZOK 
Halupczok specjalizuje się w produkcji indywidualnie projektowanych mebli kuchennych,  
o spersonalizowanych, autorskich rozwiązaniach. Posiada 19-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 12 flagowymi salonami wystawienniczymi w największych miastach 
Polski, jak również przedstawicielstwami zagranicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  
 

Kuchnie inspirowane doskonałością 

www.meble-halupczok.pl 

Facebook ( @meble.halupczok )  

Instagram ( @meble.halupczok ) 

Youtube ( /KuchnieHalupczok ) 

Pinterest ( /Halupczok_Interiors ) 

Ewelina Dekordy-Feter, Marketing Manager 

tel. 728 314 553 

ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl 

 


