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HALUPCZOK PREZENTUJE 
NAJNOWSZE KOLEKCJE  

 

Halupczok od blisko dwóch dekad odważnie i pomysłowo eksperymentuje z formą i faktur ą, 
definiuj ąc na nowo estetykę i funkcjonalność mebli kuchennych. Nowatorskie podejście do 
projektowania zaprezentowano w najnowszych kolekcjach mebli kuchennych - Madera i 
Fenice, które swoją premierę świętowały podczas tegorocznych targów Warsaw Home.   

 

MADERA 

NA STYKU FINEZJI I  PERFEKCJI RZEMIOSŁA 

Świetnie wyważone proporcje, znakomite materiały oraz wyrafinowana, nieco surowa forma kuchni 
Madera to elegancja i luksus bez ostentacji. Podstawą jej spektakularnego projektu jest szykowna 
estetyka w odcieniach szarości oraz ergonomia zagospodarowania przestrzeni. Koloryt dębowych, 
nieregularnie falowanych frontów meblowych idealnie koresponduje z barwą wyspy kuchennej, o 
imponującym wzorze. Spektakularną oprawę kuchnia zawdzięcza unikatowej barwie mobilnych 
frontów z efektem oksydowanej stali.  

Ruchomy dębowy blat odsłaniający płytę grzewczą i przesuwne fronty szafek, o metalicznym 
odcieniu dają swobodę kreowania kuchennej przestrzeni według indywidualnych preferencji. 



 

 

Majestatyczna, podświetlona witryna z grafitowego szkła, eksponuje kolekcję ulubionych trunków i 
kieliszków, doskonale wpisując się w poetykę tego wyjątkowego wnętrza.  

Liczne podświetlenia, w tym uruchamiane sensorycznie, uwypuklają ciekawą fakturę naturalnych 
materiałów, podkreślając wyrafinowany charakter kolekcji Madera. Pojemne szafki i szuflady, 
wyposażone w organizery oraz ruchome półeczki na kuchenne akcesoria, zawieszone tuż nad 
blatem roboczym akcentują walory funkcjonalne. Madera efektownie łączy estetyczną finezję z 
pomysłowością rozwiązań, tworząc elegancką, komfortowo wyposażoną przestrzeń dla kulinarnych 
przedsięwzięć 
 

FENICE 

POMIĘDZY DESIGNEM A WSPÓŁCZESNYM LUKSUSEM 

Kompozycja starannie dobranych materiałów, pomysłowych rozwiązań i efektownej współczesnej 
formy to wiodące walory projektu kuchni Fenice. Harmonijnie łączy estetykę z funkcjonalnością. 
Pierwsze skrzypce grają tutaj masywne, chowane drzwi z drewna jesionowego, o imponującym 
deseniu. Ich subtelną barwę uzyskano dzięki autorskiej technologii lakierowania, opartej  na 
manualnym nałożeniu warstwy patyny. Uwypukliło to piękno naturalnego rysunku drewna.  

Innowacyjność projektu kolekcji Fenice podkreślają mobilne elementy. Jesionowy blat wyspy 
kuchennej oparty na pionierskiej koncepcji narożnego wysuwu, skrywa finezyjnie zaprojektowane 
miejsce do przechowywania drobnych kuchennych bibelotów. Bogactwo półek porządkujących 
przestrzeń ukryto także za ruchomym frontem, opartym na autorskim systemie otwierania. Blat 
wyspy kuchennej, podobnie jak komora zmywaka, powstał ze spieku kwarcowego o głębokiej 
barwie i intrygującej w dotyku fakturze. Tożsamy materiał użyto pomiędzy frontami metalicznych 
szafek, nadając estetycznej spójności.  

Funkcjonalne walory projektu kuchni Fenice uwypuklają dodatkowo pojemne wysokie szafy cargo 
i szuflady na froncie wyspy. Efektowną formę akcentuje wyrafinowana kolorystyka, w której 
zestawiono odcienie szczotkowanego drewna z intensywną terakotową barwą, zdobiącą fronty 
szafek dolnych. Kunsztowne detale w postaci wycięć pod uchwyty czynią prozaiczną czynność 
gotowania pełną estetycznych doznań.  

 

W celu pozyskania zdjęć prosimy o bezpośredni kontakt:  

 

 

 

 

 

 

Ewelina Dekordy-Feter 

Marketing Manager 

tel. 728 314 553 
ewelina.dekordy@meble-halupczok.pl 

 



 

 

O FIRMIE HALUPCZOK 
Halupczok specjalizuje się w produkcji indywidualnie projektowanych mebli kuchennych,  
o spersonalizowanych, autorskich rozwiązaniach. Posiada 18-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 13 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 ) 


