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18 LAT W ŚWIECIE DESIGNU
JUBILE US Z P OWSTANI A MARKI

NARODZINY GWIAZD

PR E MIE R A MEB LOWYC H NOWOŚCI

POWRÓT NA SREBRNY EKRAN
TE LEWIZYJNA KAMPANI A HALU PC ZOK

WIECZÓR W BLASKU DIAMENTÓW
IN D USTR IA SI ĘGA PO PRESTI ŻOWĄ NAGRODĘ

Foto: miesięcznik „BIZNES meble.pl”, Tomasz Markowski

Inspirują
nas ludzie
i ich
potrzeby
W obliczu ostatnich wydarzeń ogromnym przywilejem jest mówić o misji kreowania przestrzeni i związanych z tym sukcesach
osiągniętych na polu biznesowym. Móc zajmować się tym, co tu
i teraz, doceniając możliwość tworzenia w atmosferze spokoju
i bezpieczeństwa.
Od blisko dwóch dekad marka Halupczok hołduje podejściu
wzorniczej otwartości na potrzeby drugiego człowieka,
które pozwala tworzyć projekty będące kreatywną realizacją
indywidualnych oczekiwań zarówno funkcjonalnych, jak
i estetycznych. Dzięki temu każda nowo powstała przestrzeń
jest osobista, niepowtarzalna i najlepiej świadczy o charakterze
i stylu życia domowników. Podróż po stworzonych przez nas
wnętrzach, jaką odbędziemy wspólnie na kartach niniejszego
Magazynu, będzie tego najlepszym potwierdzeniem.
Misją marki Halupczok, jaką z sukcesem realizujemy od 18
już lat, jest oferowanie wiarygodnego produktu, który ma cel
dobrze służyć i cieszyć świetnym, autorskim wzornictwem przez
lata. Ta publikacja stanie się swoistym wehikułem czasu, dzięki
któremu przeniesiemy Państwa w przeszłość. Przywołamy
początki firmy, świętując jej „pełnoletniość”.
Zwolenników wyrafinowanego designu cechującego tworzone
przez nas wnętrza, którym nie udało się osobiście świętować
debiutu najnowszych kolekcji meblowych w salonie Katowice
i Warszawa Targówek, zapraszam na relację z tych dwóch
emocjonujących wydarzeń. Zachęcam również do odwiedzin
planu zdjęciowego, gdzie powstał najnowszy spot reklamowy,
który po sukcesie poprzedniej odsłony kampanii telewizyjnej
naszej marki, znów zagości na antenie ogólnopolskiej stacji
informacyjnej.
Serdecznie zachęcam do lektury. Niech, przenosząc w świat
wyjątkowego rzemiosła, pozwoli Państwu, choć na moment
oderwać się od rzeczywistości.
Adrian Halupczok
Właściciel firmy Halupczok

„Firma

to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie.

Ich kompetencje, talenty, zaangażowanie i kreatywność
pozwalają zbudować profesjonalny Zespół.
Dziś spełnia się moje marzenie, bo w naszej firmie tworzą dla Państwa
doskonali architekci, technolodzy drewna, stolarze, monterzy,
którzy czerpią ogromną satysfakcję ze swojej pracy”.
Adrian Halupczok

18 lat
w świecie designu

Hołdowanie przez markę
podejściu wzorniczej wrażliwości na potrzeby klienta, daje
w efekcie kolekcje meblowe
odzwierciedlające kreatywną
realizację indywidualnych
oczekiwań zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych. Powstają
zindywidualizowane kuchnie
wyróżniające się zaawansowaną
technologią, elegancją formy
i wizualną harmonią, doceniane
przez szerokie grono odbiorców
i ekspertów rynku meblarskiego,
ceniących projekty wymykające
się utartym schematom.

Niespełna 18 lat zajęło przeobrażenie kilkuosobowego zakładu stolarskiego
w prężnie działającą firmę specjalizującą się w produkcji ekskluzywnych, indywidualnie projektowanych mebli kuchennych segmentu premium.
Pomysłodawca i założyciel firmy – Adrian
Halupczok, dla którego stolarstwo to życiowa
pasja i zawód, blisko dwie dekady temu podjął
biznesowe wyzwanie, opierając swoją wizję na
synergii bogatych stolarskich tradycji regionu
z zaawansowaną technologią przemysłową.

Od swojego polskiego debiutu
w 2004 r. Halupczok eksploruje
nowe terytoria i pojawia się
w najodleglejszych zakątkach
globu, z determinacją popularyzując „Made in Poland”.
Dziś kuchnie marki uświetniają
przestrzeń mieszkalną na całym
świecie.

„18 lat temu w miejscu obecnej firmy w zasadzie nie było nic. To był mały zakład,
który był skonstruowany, tak, żeby być samowystarczalnym, czyli mieliśmy
lakiernię, szlifiernię, montownię, drobną produkcję, tak aby móc produkować
meble od początku do końca” – wspomina Adrian Halupczok. Dziś firma znajduje
się w gronie ścisłych liderów na polskim rynku meblarskim, ciesząc się znakomitą
renomą również poza granicami kraju. Dzięki najnowszym technologiom i sile
swojego Zespołu, liczącego blisko dwustu profesjonalistów, obecnie realizuje
ponad sześćset projektów rocznie. Choć produkcja jest zmechanizowana gros
elementów dekoracyjnych powstaje nadal tradycyjną techniką manualną.
Doskonała jakość leżąca u podstaw filozofii firmy, ciągły rozwój i doskonalenie
procesów pozwala podążać za szybko zmieniającym się sposobem życia, reagować i dopasowywać się do nowych trendów, przejmować z nich co najistotniejsze
i kreować własny styl aranżacji wnętrz.
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Dowiedz się
więcej
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Pokaz specjalny przybliżył kulisy
powstania kuchni oraz inspiracje,
z jakich czerpano przy jej tworzeniu. Zaprezentowano materiały
o imponującej jakości i deseniu,
oraz nowoczesne udogodnienia
technologiczne w postaci innowacyjnych urządzeń AGD (marka
Gaggenau) i systemu zdalnego
sterowania oświetleniem – jego
barwą i natężeniem.

Jak klejnot

Proces poszukiwań rozwiązań zaspokajających wyszukane poczucie
estetyki zespołu projektowego Halupczok Design Team, okupiono
wytężonym wysiłkiem, bowiem dla wyeksponowania imponującego
rysunku drewna na frontach meblowych opracowano autorską metodę
lakierowania.
Nieszablonowe podejście do wzornictwa, pomysłowe rozwiązania oraz
efektowna współczesna forma Fenice, sprawiają, że ma ona szansę stać
się kolejnym hitem polskiej marki.

Projekty Halupczok od dawna zaprzeczają
tradycyjnemu myśleniu o kuchennych wnętrzach. Firma wciąż odważnie i pomysłowo
eksperymentuje z formą i fakturą, definiując
na nowo estetykę i funkcjonalność mebli.
Zwolenników nieszablonowego wzornictwa
i nowatorskiego podejścia do projektowania
nie zawiodła kolekcja Fenice – najnowsza
propozycja marki, która swój debiut świętowała jesienią 2021 r.

„Kreowanie nowego modelu zawsze zaczyna się
od koncepcji kolorystycznej. Zainspirowały nas
blaty marki Cambria o unikatowym i odważnym
deseniu, które postanowiliśmy połączyć z modnym
zestawem złota i beżu. W ostatnim czasie prezentowaliśmy wiele kuchni w ciemnych tonacjach,
dlatego Fenice ubrano w ciepłą, złotą barwę. Jej
wyjątkowość wynika również z faktu zastosowania
zupełnie nowych rozwiązań projektowych jak
wyfrezowany pod uchwyt front meblowy”.
Halupczok przeplata w swych projektach wysublimowany artyzm z zaawansowaną technologią, uzyskując
zawsze oryginalny i oszałamiający efekt. Premiera
kuchni Fenice, jaką zorganizowano w salonie
meblowym na warszawskim Targówku, stała się tego
znakomitym dowodem. Wśród pierwszych osób,
które doświadczyły połączenia unikatowej estetyki
z funkcjonalnością rozwiązań byli wielbiciele przestrzeni pomysłowo zaprojektowanych, a wśród nich
architekci, projektanci wnętrz oraz przedstawiciele
prasy wnętrzarskiej.
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Anna Dzierżanowska
dyrektor kreatywna

Patroni medialni premiery:
Relacja
filmowa
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Powrót
na srebrny
ekran

Po sukcesie, jaki przyniosła kampania telewizyjna Halupczok w 2021 r., marka
wraca na szklany ekran w nowej, oszałamiającej odsłonie. Poznajcie kulisy tego
wyjątkowego projektu.
Wiosną na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej rusza reklamowa kampania marki symbolizującej wnętrza o szlachetnym, ekskluzywnym
wzornictwie. Podobnie jak w poprzedniej edycji,
emisja sponsorskich billboardów Halupczok
gości na antenie TVN24 przodującej w rankingu
kanałów informacyjnych, pierwszej w Polsce
stacji nadającej program przez całą dobę.
Spoty telewizyjne można obejrzeć tuż przed
i po programie „Prognoza pogody”, jak również
w sąsiedztwie cieszących się uznaniem programów publicystycznych m.in. „Szkło kontaktowe”.
18 kwietnia br. to dzień oficjalnej premiery spotu,
emitowanego w czasie antenowym, w którym
stacja cieszy się największą popularnością.

Koncepcję reklamy, nagranej w salonie w Katowicach,
oparto na jednej z najnowszych perełek w produktowym portfolio marki – kuchni Madera. Jej projekt
oferuje pełnię estetycznych doznań oraz funkcjonalnych rozwiązań, w tym wysokiej klasy urządzeń
Miele – innowacyjnej generacji 7000 oraz obsypanego
nagrodami w prestiżowych, międzynarodowych
konkursach – okapu Light marki Falmec. Obie firmy,
liderzy wśród producentów innowacyjnych urządzeń
gospodarstwa domowego, są wyłącznymi partnerami
kampanii. Poszczególne kadry filmu wyreżyserowano
tak, by oddać luksusowy, indywidualny charakter
tworzonych od blisko dwóch dekad kuchni Halupczok.
Zaprosić do świata kunsztu, stylu i gustownych detali.
Koncepcja spotu: Zespół kreatywny Halupczok
Realizacja: RUMBURAK Produkcja Filmowa
Modelka: Agnieszka Praszałowicz
Więcej o kampanii przeczytać można
w mediach społecznościowych
wpisując #halupczokwtvn24.
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FENICE

PRESTIGE LINE

Luksus w zjawiskowej odsłonie
Za intrygującą nazwą kryje się równie intrygująca kompilacja zmysłowej elegancji i wyrafinowania,
zaprojektowana z myślą o miłośnikach estetyki najwyższych lotów. Zainspirowana barwą cennego kruszcu
ujmuje spójnym zestawieniem złotych ryflowanych frontów, ramek okalających przeszklone witryny,
stylizowanej baterii i uchwytów meblowych. Rysunek blatu wyspy kuchennej, którego delikatne użylenia
komponują niemalże wielowymiarowe wzory, czyni tę kuchnię ozdobą każdej przestrzeni.

Komplet urządzeń AGD marki Gaggenau
(chłodziarka model RC289300, zamrażarka
RF287200, zmywarka DF480100F, płyta
indukcyjna CV282101, piekarnik BO470102,
kawiarka CM450102), bateria Villeroy&Boch,
lampa Toronto Gold KLER.

Kwintesencja
kunsztu
i kreatywności

Oświetlenie uruchamiane zdalnie
z możliwością wyboru barwy i natężenia oraz precyzyjnie wykonane
kunsztowne wycięcia pod złote
uchwyty, odsłaniające czarujący
szarobeżowy ornament, potęgują
wrażenie luksusu.
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Na styku estetyki
i technologii
Drewniane fronty w kojącym odcieniu
ciepłego beżu, powstałe przy wykorzystaniu autorskiej technologii lakierowania,
pozwalającej na wydobycie naturalnego
rysunku słojów, skrywają zaawansowane
systemy przechowywania.

Obejrzyj
film
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MADERA

PRESTIGE LINE

Z inspiracji
pięknem natury
Z połączenia nowoczesnego stylu i zamiłowania do tradycyjnego, manualnego
rzemiosła powstała kolekcja Madera. Organiczne kształty, naturalne wzory
i kolory to jej motyw przewodni. Nieregularnie falowane fronty o intrygującej,
głębokiej barwie harmonijnie zestawione z matową czernią, powstały dzięki
autorskiej technologii lakierowania, która opracowana specjalnie dla tego
projektu, umożliwiła, w procesie manualnego nałożenia warstwy patyny,
wydobycie naturalnego rysunku drewna.

Elegancja
szlachetnych materiałów
Między designem
a kunsztem rzemiosła

Deseń wyspy kuchennej przywodzi
na myśl rozgwieżdżone niebo,
a zintegrowany z nią miniogródek
umożliwia uprawę aromatycznych
ziół, dając ukojenie i satysfakcję
codziennego obcowania z naturą.
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Komplet urządzeń AGD
marki Miele (m.in.: piekarnik
model H7860, chłodziarka
K7773, zmywarka G7360,
ekspres do kawy CVA7845,
płyta indukcyjna KM756),
okap Light marki Falmec,
armatura Blanco (zlew
podwieszany Sublime 700
model 523452, bateria
Avona 521278).

Oświetlenie uruchamiane sensorycznie,
autorski system mobilnego frontu, skrywającego półeczki na kuchenne bibeloty
oraz drewniane organizery porządkujące
przestrzeń to jedynie zapowiedź bogactwa
praktycznych rozwiązań. Madera stworzona
z myślą o szczególnych przestrzeniach
i wyrafinowanych gustach łączy ciekawy
projekt z materiałami najwyższej jakości
i komfortem.

Obejrzyj
film
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Premierze, którą patronatem medialnym objęły redakcje czołowych tytułów wnętrzarskich – Elle Decoration,
Dobre Wnętrze, Weranda i Czas na
Wnętrze, towarzyszyły niespodzianki
w formie specjalnej oferty rabatowej
na zakup prenumeraty czasopism
oraz degustacyjne przyjemności
płynące m.in. z autorskiej kawy
Halupczok Excellence.
Kuchnia Madera zyskała wielką
popularność wśród architektów
i projektantów wnętrz, stając się
finalistką tegorocznego plebiscytu
„Wybór architekta” towarzyszącego
premierze nowości Halupczok. Do
plebiscytu ogłoszonego z okazji
jesiennego debiutu nowych kolekcji,
zaproszono wytrawnych estetów
i ekspertów nietuzinkowych aranżacji
przestrzeni.

Trafny wybór
Oryginalne koncepcje przestrzeni wypełnionych fakturą i deseniem naturalnego drewna od lat podbijają serca miłośników wnętrz, w których każda
spędzona chwila wprowadza w stan relaksu i odprężenia. Czerpiąc inspiracje
z przyrody, jej barw, organicznych kształtów i wzorów, zespół projektowy Halupczok Design Team stworzył kolekcję Madera, przejmując z aktualnych trendów to co przetrwa, gdy trendy przeminą.
Nieprzemijające piękno natury
znalazło swoje odbicie w projekcie
kuchni Madera, której premierę
świętowano w listopadzie 2021 r.
w katowickim salonie marki.
Nieregularnie falowane, dębowe
fronty o spektakularnej, głębokiej
barwie to ozdobny akcent definiujący wyrazisty charakter tej kolekcji.
Połączono tutaj estetykę z funkcją,
zestawiając wyrafinowany design
z urządzeniami AGD innowacyjnej
generacji 7000 marki Miele, nagradzanym okapem firmy Falmec oraz
baterią i zlewem wraz z akcesoriami
Blanco.

Kuchnia Madera stanęła w szranki z Fenice, równolegle
świętującą dołączenie do oferty marki. Ocenie podlegały: wzornictwo, koncepcja projektu, funkcjonalność
i innowacyjność rozwiązań oraz ogólne wrażenie
estetyczne.
Sensorycznie włączane oświetlenie i mobilny regał –
technologiczne aspekty projektu oraz powrót do
manualnej, tradycyjnej techniki stolarskiej, dzięki której
uzyskano spektakularny koloryt frontów meblowych,
zdały się przeważyć szalę głosów na korzyść kolekcji
Madera.

Partnerzy premiery kolekcji Madera:
Miele, Falmec, Blanco, Cambria, Bromma Stone
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Wieczór
w blasku diamentów

W 16. edycji konkursu „Diament
Meblarstwa”, organizowanego przez
wydawcę branżowego miesięcznika
BIZNES.meble.pl, jury składające się
z uznanych architektów wnętrz, ekspertów rynku meblarskiego, naukowców,
technologów drewna oraz przedstawicieli mediów wyłoniło, spośród ponad
setki zgłoszeń, ścisłe grono najlepszych,
a wśród nich kuchnię Industria. By
wytypować najlepsze produkty branży
wnętrzarskiej Kapituła konkursowa
poddała ocenie: wzornictwo oraz
zgodność z aktualnymi trendami, innowacyjność i zaawansowanie technologiczne, funkcjonalność i ergonomię, jak
i ogólną prezencję. Kolekcja Industria,
utrzymana w loftowym klimacie,
stanęła na diamentowym podium jako
najlepszy produkt premium w kategorii
„Strefa kuchenna – Meble”.
Linearność, zachowana w poszczególnych elementach kompozycji

Industrii, jak pionowo ryflowane
fronty, wertykalne zdobne przeszklenia,
a nawet linia okapu, ujęła jurorów
niekonwencjonalnym podejściem do
wzornictwa. Mobilny front meblowy
oparty na autorskim systemie otwierania to innowacyjny walor, który nie
umknął uwadze jury, a zarazem znak
rozpoznawczy marki, której projekty
wyróżniają przełomowe koncepcje.
Podczas uroczystej gali wręczenia
statuetek, której gospodarzem był City
Hall w Warszawie, Zespół Halupczok
świętował triumf w gronie zwycięzców
już po raz trzeci. W 2020 r. laurem
„Diament Meblarstwa” nagrodzono
złotą kolekcję Ariana, stworzoną z okazji
jubileuszu 15-lecia powstania marki,
a w 2019 r. konkursowe jury zachwycił
industrialny sznyt projektu kuchni
Valentia.

Foto: miesięcznik „BIZNES meble.pl”, Tomasz Markowski

Już po raz trzeci kolekcja mebli kuchennych
stworzona przez Halupczok stanęła na najwyższym podium konkursu „Diament Meblarstwa”.

Statuetkę dla kolekcji Industria odebrała Katarzyna Rabiega,
kierownik podwarszawskiego salonu Halupczok Janki.

Zaawansowaną funkcjonalność kuchni Industria
stworzono w kooperacji z partnerskimi markami:
Siemens (piekarnik, kawiarka, lodówka, zmywarka,
płyta indukcyjna), Elica (okap Haiku Island), Grohe (zlew
podblatowy, bateria Blue Home z wylewką).

Obejrzyj
film
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Holenderski styl aranżacyjny
pełen teatralnego nastroju i klasy
doskonale wpisuje się w poetykę
wnętrza, którego mieszkańcy to
miłośnicy nurtu nowoczesnego
i minimalistycznego jednocześnie.
W tej kuchennej przestrzeni,
w domu położonym niespełna
30 minut jazdy samochodem od
Amsterdamu, zagościły stonowane kolory i matowe faktury, pełne
naturalnego światła i przestrzeni
emanującej spokojem. Punkt
ciężkości w projekcie autorstwa
Danielle van Luin, postawiono na
imponującą wyspę kuchenną,
która swoją elegancję zawdzięcza
delikatnie połyskującym frontom,
skrywającym bogactwo rozwiązań
ułatwiających przechowywanie.

Miejsca osobiste
Różnorodność rozwiązań, materiałów i faktur, bogactwo możliwych konfiguracji
pozwala Zespołowi projektowemu Halupczok Design Team tworzyć kuchnie idealne, dopasowane do preferencji użytkowników i możliwości aranżacyjnych przestrzeni. Każde stworzone wnętrze jest niepowtarzalne i najlepiej świadczy o charakterze i gustach domowników. Zapraszamy w podróż po miejscach osobistych,
których właściciele wnieśli autorski wkład w projekt i finalny kształt kuchni.
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Pełne subtelnego blasku fronty meblowe, pokryte metalicznym
lakierem z dodatkiem drobinek naturalnego brązu, gustownie skomponowano z kamiennymi blatami o ciekawym deseniu. Podświetlona
szklana witryna z drewnianymi szufladami – przestrzeń dedykowana
przedmiotom pięknym i niezbędnym zarazem, połączyła walor
estetyczny z funkcjonalnym. Zintegrowany z wyspą miniogródek
wypełniony aromatycznymi ziołami, nawiązuje do piękna otaczającej
dom przyrody. To praktyczne rozwiązanie, które urozmaica przygotowanie potraw i fenomenalna dekoracja pomieszczenia zarazem.
Projekt: Karolina Janas-Kmieciak, Studio Halupczok Poznań. Fot. Jaga Kraupe

Zadanie pełne wyzwań, jakie inwestorzy postawili przed zespołem
projektowym poznańskiego salonu Halupczok, choć niełatwe
zakończono pomyślnie. Chodziło o umiejętne i twórcze połączenie
ze sobą stylu życia, przyzwyczajeń i oczekiwań inwestorów, by
nadać im właściwą formę i stworzyć wymarzoną przestrzeń,
uwzględniającą indywidualny rys wyrażający ich osobowość. W ten
sposób powstała elegancka kuchnia Marrone, która dzięki idei
„Mix’N’Match” dającej swobodę wyboru elementów i rozwiązań
z różnych kolekcji kuchennych, zyskała nową, wyjątkową postać.

Projekt: Danielle van Luin, Mio Home. Wsparcie: Studio Halupczok LAB

Drewniana monolityczna wysoka zabudowa o czekoladowej barwie
oraz wysokiej klasy ciemny sprzęt AGD finezyjnie kontrastują z sąsiadującą śnieżną bielą. Całość łączy funkcjonalność ze zmysłowością,
udowadniając, że wielki rozmach i nieskomplikowaną formę można
zamknąć w jednym projekcie.

Więcej realizacji prezentujemy na: www.meble-halupczok.pl
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NAJLEPSI
NA PODIUM

Otwarcie wystawy
79 Art Space

Stało się! Wiosną br. rozstrzygnięto 11. edycję
plebiscytu „Adriany”. Tegoroczni finaliści to
pasjonaci, którzy perfekcję w dążeniu do doskonałości przekuwają w codzienną motywację do
działania, a statuetka jest potwierdzeniem ich
wyjątkowego zaangażowania w działania na rzecz
firmy. Począwszy od inauguracyjnej edycji w 2012
r., zespoły projektowo-handlowe sieci salonów
firmowych Halupczok oraz pracownicy siedziby,
co roku zmagają się o to cenne trofeum.

Jesienny wieczór (23 października ub. r.) w krakowskiej galerii
wnętrz Tetmajera 83 wypełniła sztuka współczesna, jubilerskie perełki i wykwintna kuchnia w nowoczesnym wydaniu.
W otoczeniu wyrafinowanego dizajnu, z jakiego obiekt
słynie, inaugurowano międzynarodową wystawę sztuki „79
Art Space”, poświęconą pojęciu równości społecznej.

Wieczór, którego goście mogli podziwiać prace światowych artystów,
poprowadziła aktorka Ada Fijał. Marka Halupczok miała przyjemność
partnerować wydarzeniu, uświetniając go kulinarnymi pokazami
w wykonaniu chefa kuchni Miele i finalisty drugiej edycji programu
„Top Chef” – Przemka Błaszczyka oraz Mariusza Góreckiego, mistrza
cukiernictwa, ambasadora marki Gaggenau. Magia gotowania na żywo
zabrała gości w podróż po wytrawnych smakach. Wiodąc przez wytworne przekąski i finezyjne dania główne, przybliżyła funkcjonalne walory
kuchni Marrone, w salonie Halupczok Kraków. Prezentacja słodkich
dzieł sztuki w kuchni Madera, udowodniła natomiast, jakiego kunsztu
i mistrzowskiego warsztatu wymaga cukiernicza twórczość.

W tym roku na podium stanęły teamy czterech lokalizacji – Gdańsk i Katowice
w kategorii „Najlepszy duży salon” oraz Kalisz i Gliwice, jako „Najlepszy mały salon”.
Za imponujący udział w budowaniu sukcesu firmy nagrodzono sześć osób, na
co dzień pracujących w zakładzie na Opolszczyźnie oraz Joannę Dix („Najlepszy
Handlowiec”) i Paulinę Wasilewską („Najlepszy Projektant”) – menedżerkę
i projektantkę w showroomie Halupczok Gdańsk.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej realizacji zawodowych pasji.

ARCHIDAY
O SMAKU KAWY
7. edycja ArchiDay, wydarzenia przyciągającego
rzesze architektów i projektantów wnętrz,
znawców homestagingu i innych profesjonalistów, ceniących dobrze zaprojektowaną przestrzeń, odbyła się z udziałem marki Halupczok.
Bogaty program prelekcji, dyskusji i debat, goście
specjalni, a wśród nich uznani: Oskar Zięta,
Tomasz Rygalik i Maja Ganszyniec, konsultacje
z ekspertami, warsztaty z oprogramowania
CAD Decor prowadzone przez Macieja Dańczurę,
wszystko to wypełniło Agendę wydarzenia.

Artystyczny wymiar imprezy podkreślił imponujący taniec
współczesny z wykonaniu Anny Reichert i Damiana Rusyna,
w choreografii Justyny Kaczmarskiej-Orawiec oraz biżuteria
wykonana z 18-karatowego złota pochodzącego z recyklingu.
Korzystając z bliskiej lokalizacji warszawskiej galerii Domoteka, w której prowadzono część spotkań stacjonarnych, w warszawskim salonie mebli kuchennych
Halupczok Targówek uruchomiono Coffee Point z aromatyczną, świeżo mieloną
kawą Halupczok Excellence. W okresie trwania ArchiDay (25-30.10.2021) gros
uczestników warsztatów odwiedziło showroom marki, by przy filiżance energetycznego trunku poznać funkcjonalność nowatorskich rozwiązań, stosowanych
w meblach kuchennych, aktualne trendy w ich projektowaniu, nowinki technologiczne oraz gamę materiałowych i technologicznych możliwości.
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Ciasto szpinakowe z owocami
Mówi się, że to Turcja – kraina dwóch kontynentów jest ojczyzną ciasta szpinakowego, a Turcy od lat cenią je za dobroczynne właściwości szpinaku. Zapraszamy do odkrycia tej wysmakowanej kompozycji, nieskomplikowanej i wybornej zarazem, według przepisu zaczerpniętego z książki kucharskiej Halupczok,
jaka powstała na bazie kulinarnego konkursu „Przepis na dobrą kuchnię”.
Życzymy smacznego!

Składniki:

Sposób wykonania:

Ciasto:
•• 1,5 szklanki mąki ryżowej
•• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
•• 2/3 szklanki cukru
•• 5 jajek
•• 1/2 szklanki oleju rzepakowego
•• 450 g mrożonego, rozdrobnionego szpinaku
Krem:
•• 300 ml śmietany 30%
•• 250 g sera mascarpone
•• 1 tabliczka białej czekolady
•• truskawki lub maliny do ozdoby
•• dżem malinowy lub porzeczkowy

Rozmrozić szpinak, odcedzić i dokładnie odcisnąć, następnie zmiksować blenderem
z olejem. Dzięki temu ciasto będzie bardziej zielone, a szpinak niewyczuwalny
w smaku. Starannie ubić jajka z cukrem, przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia
i delikatnie połączyć całość. Dodać szpinak i wymieszać. Przelać ciasto do tortownicy
o średnicy 25 cm, wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez ok. 50–60
minut w piekarniku o temperaturze 180°C z grzaniem góra – dół. Przygotowanie
kremu rozpocząć od rozpuszczenia czekolady w kąpieli wodnej oraz ubicia śmietany.
W osobnej misce rozmieszać ser mascarpone z lekko ostudzoną czekoladą,
a następnie z ubitą śmietaną. Ciasto wyjąć z piekarnika, ostudzić, ściąć jego wierzch
i pokruszyć. Pozostałą część ciasta przeciąć na pół, spód posmarować dżemem, na
którym rozprowadzić połowę kremu. Przykryć drugim blatem ciasta, który również
posmarować dżemem i resztą kremu. Posypać pokruszonym wcześniej wierzchem
ciasta i udekorować owocami. Podawać lekko schłodzony.
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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
DZIAŁ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ:
Kierownik Działu – Piotr Kaczmarek, tel. +48 735 200 750, piotr.kaczmarek@meble-halupczok.pl
SIEDZIBA FIRMY:
Krzyżowa Dolina, ul. Poprzeczna 17a, tel. +48 77 465 14 76

