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od 15 lat dajemy państwu to, co najlepsze – nasze rzemieślnicze 
doświadczenie, wyselekcjonowane materiały i autorskie 
rozwiązania niestrudzenie przekuwane w kreatorską wizję. 
a w tym wszystkim – rodzinne szczęście, poczucie spełnienia 
i prostą codzienną radość.

rok 2019 to wyjątkowy czas dla marki Halupczok, która obcho-
dzi w tym okresie jubileusz 15-lecia funkcjonowania na polskim 
rynku meblarskim. rocznica skłania nas do podsumowań 
i refleksji, co znajduje swoje odbicie na kartach niniejszego 
magazynu.

dziękujemy, że od ponad dekady jesteście państwo z nami, 
wspierając proces tworzenia. dzięki wam tworzymy kuchenne 
wnętrza, które cieszą się uznaniem ekspertów rynku, ale 
co cenniejsze – odzwierciedlają wasze potrzeby, marzenia 
i aspiracje. z tymże numerem zabierzemy państwa we wspólną 
podróż po istotnych etapach w historii firmy, które na zawsze 
pozostaną w naszej pamięci. dla wielu z nich, misja sprostania 
waszym pragnieniom, stała się główną siłą napędową.

otwieramy również drzwi do świata wnętrz Halupczok, premie-
rowo zaprezentowanych podczas wydarzenia ważnego dla całej 
branży meblarskiej – meble polska 2019 międzynarodowych 
targów poznańskich. dzielimy się emocjami tamtych chwil 
i zapraszamy do wspólnego świętowania debiutu nowych 
kolekcji kuchennych podczas najbliższych targów warsaw 
Home 2019, jakie odbędą się w dniach 3–6 października 2019 r. 
w podwarszawskim nadarzynie.

pozostaję w nadziei, że kulinarny przepis autorstwa ambasado-
ra naszej marki – pascala brodnickiego, nie tylko umili lekturę 
niniejszej publikacji, ale i sprawi, że państwa kuchnie wypełnią 
się kuszącymi aromatami, gromadząc wkoło siebie najbliższych.

adrian Halupczok
właściciel firmy Halupczok 

ŚWIĘtUJeMY  
15. URODZINY

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



15. URODZINY MARKI 
HALUPCZOK
pasja tworzenia i  piękno ukryte w drewnie uwodzą nas już od 15 lat .
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rok 2019 to znamienny moment dla 
marki Halupczok, która obchodzi jubileusz 
15-lecia obecności na polskim rynku 
meblarskim. z tej okazji zorganizowano 
przyjęcie urodzinowe, na które zostali 
zaproszeni wszyscy obecni pracownicy, 
zarówno ci pełniący swoje obowiązki w sie-
dzibie firmy na opolszczyźnie, jak i zespoły 
11 salonów firmowych zlokalizowanych 
w całym kraju. Łącznie blisko 200 członków 
firmowej rodziny Halupczok celebrowało 
rocznicę powstania, a sentymentalnym 
wspomnieniom nie było końca. 
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procesowi tworzenia mebli od lat towa-
rzyszą artystyczne inspiracje. urodzinowy 
jubileusz stał się motywem przewodnim 
konkursu fotograficznego „15 lat marki 
Halupczok” ogłoszonego wśród użyt-
kowników mediów społecznościowych, 
podczas tegorocznej edycji międzynaro-
dowych targów meble polska. spośród 
gości targowego showroomu Halupczok, 
konkursowe jury wyłoniło autorów 
najlepszych zdjęć prezentujących piękno 
wyeksponowanych kolekcji kuchennych 
marrone i marsala. laureatką nagrody 
głównej – luksusowej kawiarki marki 
siemens, wieloletniego biznesowego 
partnera firmy – została autorka bloga 
Home and baby (@homeandbaby). 
dziękujemy za te wspaniałe chwile!

wśród zgromadzonych na jubileuszu gości 
rozdano okolicznościowe statuetki. 
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15 SUKCESóW
Na 15. URODZINY
2004 – 2019

2018
rozbudowa infrastruktury siedziby firmy 
o drugą halę produkcyjną, nowoczesny 
park maszynowy oraz budynek admini-
stracyjny

2018
medialny sukces – adrian Halupczok na 
okładce branżowego wydawnictwa biznes 
meble

2018
patent urzędu patentowego rp dla 
autorskiego systemu regulacji wysokości 
szuflad

2016
opolska marka dla kuchni bristol 

2015
złoty medal mtp meble polska 2015 oraz 
nagroda opolska marka dla kuchni roma

2013
otwarcie salonu firmowego w warszawie
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2019
patent urzędu patentowego rp dla au-
torskiego systemu podświetlenia uchwytu 
meblowego za pomocą bezkablowej nisko 
napięciowej instalacji

2019
złoty medal mtp meble polska 2019 
oraz nagroda opolska marka dla kuchni 
marrone

2018
rebranding i zmiana komunikacji 
wizualnej

2018
złoty medal mtp meble polska 2018 dla 
kuchni Valentia

2017
złoty medal mtp meble polska 2017 dla 
kuchni eleganza oraz tytuł finalisty 
konkursu dobry wzór, instytutu wzornic-
twa przemysłowego w warszawie

2016
pascal brodnicki ambasadorem marki 
Halupczok

2012
rozpoczęcie współpracy z marką kler

2010
otwarcie 1. salonu firmowego poza 
województwem opolskim (wrocław)

2004
otwarcie 1. salonu firmowego (dobrodzień, 
województwo opolskie)
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tARgI  
W POZNANIU

prezentacja nowości produktowych 
oraz potencjału eksportowego polskich 
producentów to zasadnicza część 
międzynarodowych targów poznańskich 
meble polska, znajdujących się w czołówce 
najważniejszych spotkań branży meblar-
skiej w  europie. stałym elementem tej 
4-dniowej wnętrzarskiej imprezy jest rów-
nież konkurs o złoty medal, mający na celu 
wyłonienie najwyższej jakości produktów 
wytworzonych w oparciu o nowatorskie 
technologie. marrone, jedna z najnow-
szych kolekcji marki Halupczok ekspono-
wanych podczas tegorocznej edycji targów, 
została laureatką tego prestiżowego 
plebiscytu, a złoty medal już po raz czwarty 
trafił na ręce właściciela firmy – adriana 
Halupczoka. doniosłość nagrody podkreśli-
ła ocena jury składającego się z ekspertów 
rynku meblarskiego, wygłoszona przez 
spikera podczas uroczystej gali wręczenia 
statuetek: „marrone to produkt, który 
zrobił największe wrażenie i otrzymał 
największe uznanie sądu konkursowego 
targów meble polska 2019”.

obejrzyj film

złoty medal dla kolekcji marrone oraz nagroda acanthus aureus za urok 
i wyjątkowość stoiska to kluczowe sukcesy marki Halupczok osiągnięte pod-
czas meble polska 2019, imprezy targowej wyznaczającej rytm premier i no-
wości liczących się marek meblarskich.
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22 000 osób
odwiedziło Meble Polska 
2019 – największą na świecie 
platformę targową promują-
cą polski eksport mebli

1920 minut 
spędziliśmy na rozmowach 
o najnowszych trendach  
w meblarstwie, pionierskich 
rozwiązaniach i  możliwo-
ściach współpracy

730 lampek 
prosecco wznieśli  w to-
aście goście showroomu 
 Halupczok z okazji  15.  uro-
dzin f irmy

w nagrodzonej aranżacji marrone 
wzrok przykuwał duet przenikających się 
wzajemnie walorów: funkcjonalności skrytej 
w ergonomii projektu i wysokiej klasy 
urządzeniach (marka: gaggenau, liebherr) 
oraz nowatorskiego podejścia, wyrażonego 
indywidualnie komponowaną barwą lakieru 
z drobinkami brązu. miłośnicy tradycyjnego 
rzemiosła, nie kryli zachwytu imponującą 

temperaturę targowych emocji podgrzało 
kolejne wyróżnienie – acanthus aureus, 
przyznawane najlepiej zaprojektowanym 
stoiskom wystawowym, których przestrzeń 
daje idealne warunki do zapoznania się 
z ofertą i nowościami. laur odebrała 
autorka projektowej koncepcji showroomu 
Halupczok – dyrektor kreatywna anna 
dzierżanowska.

fameg, niczym biżuteria kobiecie, dodały 
obu kuchniom aury zmysłowości.
zapraszamy na kolejne inspirujące 
spotkania z marką Halupczok podczas 
najbliższych edycji wydarzeń targowych: 
warsaw Home (3–6.10.2019) oraz meble 
polska (25–28.02.2020).

do zobaczenia!

wysokością premierowej kuchni marsala, 
której skośne frezy i kunsztowny wzór 
jodełki nawiązują do korzeni stolarskiego ar-
tyzmu. zdecydowana kolorystyka, finezyjne 
desenie, podświetlone szklane szuflady 
i wyłaniający się z płyty grzewczej mobilny 
okap novy (dystrybutor comitor), tworzyły 
przemyślaną spójną całość, dopieszczoną 
w pomysłowych detalach. krzesła marki 



KLUCZ DO bIZNeSOWegO SUKCeSU
chodzi o to by samemu być strumieniem, a nie z nim płynąć . 

nowatorstwo rozwiązań i zaawansowane 
technologie produkcji to siły napędowe, 
które zajmują priorytetowe miejsce 
w strategii firm pełniących rolę rynko-
wych liderów. nie inaczej jest w firmie 
 Halupczok, która niezmiennie od lat 
opiera swoją przewagę konkurencyjną na 
bezcennym pierwiastku wynalazczości. 
zarząd firmy za klucz do biznesowego 
sukcesu postrzega konsekwentne podą-
żanie ścieżką innowacji. autorskie rozwią-
zania, które można spotkać w kolekcjach 
kuchennych marki, niewątpliwie podnoszą 
ich wartość, stanowiąc jednocześnie 
o wyjątkowości. wieloletni wysiłek działu 
badań i rozwoju firmy w zakresie prac 
nad ewolucją technologicznych rozwiązań 
stosowanych w meblach kuchennych 
został nagrodzony w latach 2018-2019, 
kiedy firma uzyskała dwa patenty urzędu 
 patentowego  rzeczypospolitej polskiej.

pierwszy z nich nadano nowatorskiemu 
systemowi regulacji wysokości szuflad, 
dającemu możliwość dostosowania ich 
wnętrza do indywidualnych potrzeb 
użytkowników. 
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drugi, najnowszy wynalazek, który spełnił 
warunki patentowe urzędu to pomysł na 
podświetlenie uchwytu frontu meblowego 
za pomocą bezkablowej instalacji, niewi-
docznej nawet dla najbardziej wnikliwego 
oka. to biznesowe osiągnięcie ma tym 
większe znaczenie, że przypada w roku 
jubileuszu 15-lecia funkcjonowania 
Halupczok na polskim rynku meblarskim. 
nadanie miana patentów autorskim 
rozwiązaniom firmy stanowi uznanie dla 
jej dotychczasowej biznesowej aktywności 
i uhonorowanie całokształtu jej działalności.



Panorama,
w zgodzie z Twoim stylem życia

Kuchnia to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w domu. Jest jego sercem.  

Aby stała się w pełni nastrojową przestrzenią pozwalającą cieszyć się rozmowami  

z bliskimi, niezbędna jest odpowiednia wentylacja. Spełniając oczekiwania  

i wymogi klientów, firma NOVY koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu  

jak najwyższej jakości. Dotyczy to zarówno designu, prostoty użytkowania, trwałości, jak 

i cichej pracy – każdy z elementów dopracowywany jest w najdrobniejszych szczegółach. 

www.comitor.pl



MARSALA
PRESTIGE LINE

SUbteLNe PIĘKNO INSPIROWANe tRADYCJĄ
marsala to kwintesencja kunsztu i elegancji, która powstała z inspiracji rzemieślniczą 
tradycją. wzór rysunku fornirowanych frontów wraz z ukośnymi frezami czyni tę 
kolekcję niepowtarzalną, a motyw jodełki nawiązuje do źródeł stolarskiego artyzmu.
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barwa wyspy kuchennej o marmurowym 
użyleniu, wraz z wyłaniającym się z jej po-
wierzchni miniogródkiem na aromatyczne 
zioła, urokliwie współgra z naturalnym 
drewnem o czekoladowym odcieniu.

zdający się lewitować drewniany 
jadalniany blat tworzy z wyspą kuchenną 
harmonijną całość.

pojemne szafki, ich bezuchwytowy system 
otwierania oraz zintegrowany z płytą 
grzewczą mobilny okap, odzwierciedlają 
funkcjonalne walory kolekcji.
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wyjątkowość projektu podkreśla unikalna 
podświetlona witryna powstała z dwóch 
wielkoformatowych połaci szkła. jej 
przeszklona fasada skrywa półki na wino 
wraz z uchwytami dedykowanymi do 
przechowywania kieliszków.

marsala stworzona z myślą o miło-
śnikach wyrafinowanej estetyki, ujmuje 
zmysłową elegancją i rzemieślniczą 
wirtuozerią w każdym swym detalu.
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tRIUMf MARRONe

ideą konkursu opolska marka jest 
prezentacja najlepszych produktów, usług, 
innowacji oraz firm w województwie 
opolskim. na szesnastą edycję plebiscytu 
wpłynęła rekordowa liczba 63 zgłoszeń 
w kategoriach: usługa, przedsiębiorstwo 
promujące region, produkt roku, csr – 
przedsiębiorstwo dla regionu i produkt 
spożywczy. w kategorii „produkt roku 
2018”, w grupie „przedsiębiorstwa średnie 
i duże”, konkursowe jury doceniło aranża-
cję marrone za innowacyjność rozwiązań 
i jej unikalny projekt.

marrone, jedna z najnowszych kolekcji kuchennych marki  Halupczok, zosta-
ła laureatką konkursu opolska marka, zorganizowanego przez departament 
współpracy z zagranicą i promocji regionu urzędu marszałka województwa 
opolskiego.

podczas uroczystej gali wręczenia nagród, 
która odbyła się w filharmonii opolskiej 
im. józefa elsnera, statuetkę osobiście ode-
brał założyciel i właściciel firmy –  adrian 
Halupczok. wieczór uświetnił koncert 
stanisława sojki wraz z muzycznym trio.
to już trzecia taka statuetka dla firmy 
Halupczok w jej 15-letniej historii (opolska 

marka 2015 przyznana została kuchni 
roma, a opolska marka 2016 – kuchni 
bristol), a drugie tegoroczne wyróż-
nienie dla kolekcji marrone. w marcu 
br., podczas międzynarodowych targów 
poznańskich meble polska 2019, otrzymała 
ona złoty medal.



PReMIeRA NOWegO 
KAtALOgU HALUPCZOK
jubileuszowa publikacja inspirowana doskonałością.
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taki jest nowy katalog aranżacyjny 
marki Halupczok, którego oficjalną 
premierę świętowano w dniach 27–29 
czerwca 2019 r. we wszystkich 11 salonach 
firmowych jednocześnie. ta inspirująca 
kompilacja projektów zamknięta w formie 
eleganckiego albumu, prezentuje 

Partnerzy
biznesowi
katalogu:

„stworzony z zamiłowania do sztuki stolarskiej i rzemieślniczej perfekcji, zapra-
sza w emocjonującą podróż, pełną niezapomnianych stylistycznych doznań”.

panteon najnowszych aranżacji kuchen-
nych łączących śmiałe spojrzenie na 
design z innowacyjnymi technologiami. 
Halupczok od 15 lat niestrudzenie poszu-
kuje i z sukcesem odnajduje piękno ukryte 
w drewnie, przemieniając je w kolekcje 
meblowe, wypełniające wnętrza na całym 

świecie. kuchnie te, wielorakie wzorniczo 
i kolorystycznie, o różnorodnej estetyce, 
lecz niezmiennie – innowacyjne i funk-
cjonalne, zebrano w jednej wytwornej 
publikacji, której termin wydania podkreśla 
urodzinowy jubileusz firmy.



BRISTOL
PRESTIGE LINE

CZAR MINIONeJ ePOKI
bristol urzeka unikalnym połączeniem 
wysmakowanej przeszłości z funkcjonalną 
teraźniejszością. 

dekoracyjne detale zainspirowane architek-
turą minionych epok zachwycają wdziękiem 
i kunsztem wykonania. 

ozdobne szprosy, ażurowe elementy oraz 
szerokie pilastry skrywające szafki cargo 
i wygodne szuflady na przyprawy podkreślają 
romantyczny charakter kolekcji. 

Śnieżnobiałe fronty, ciepło naturalnego dębu 
oraz wyrazisty odcień granitowego blatu wraz 
ze zintegrowanym zlewem tworzą frapujące 
zestawienie. 

kuchnia bristol to śmiała kompilacja 
zaawansowanych technologicznie rozwiązań 
oraz ekskluzywnego sprzętu agd z ponadcza-
sowym wytwornym wzornictwem.
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PReMIeRA NOWegO bMW
majowa premiera nowego modelu bmw serii 7 zgromadziła w opolskim 
salonie bmw sikora rzesze miłośników piękna i motoryzacyjnych emocji. 
 Halupczok partnerował wydarzeniu, a jego goście mieli okazję zdobyć 
ekskluzywny autorski prezent sygnowany stolarską pasją wraz z podwój-
nym zaproszeniem na kulinarny pokaz w wykonaniu pascala brodnickiego.

w majowym numerze 
magazynu weranda czytelnicy 
mogli podziwiać oszałamiające 
wnętrze domu pod gnieznem, 
które zespół Halupczok miał 
przyjemność współtworzyć. 
w starą przepompownię 
nowego ducha tchnęli projek-
tanci z pracowni projektowania 
wnętrz trendy, a przestrzeń 
kuchenną wypełniła niezwykła 
kuchnia marki Halupczok. 
w części telewizyjnej króluje 
drewniany dekoracyjny podest 
oraz stoliki kawowe również 
spod rzemieślniczego dłuta 
firmy.

laureat nagrody w towarzystwie eweliny dekordy (Halupczok) 
oraz aleksandra sikory (bmw sikora opole)

HALUPCZOK W MIeSIĘCZNIKU WeRANDA

KULINARNe POWItANIe WIOSNY 

duet marek Halupczok i miele pierwszy 
wiosenny wieczór tego roku wypełnił feerią 
smaków, barw i aromatów. magia goto-
wania na żywo w wykonaniu kulinarnego 
wirtuoza adama michalskiego, przybliżyła 
funkcjonalne walory kuchni wyekspono-
wanych w showroomie Halupczok kalisz. 

zmysł wzroku karmiły zarówno kwieciste 
potrawy, jak i malownicze obrazy z kaliskiej 
galerii sztuki napora. spotkanie było 
wyśmienitą okazją do wzniesienia toastu 
za markę Halupczok i jej 15. urodziny, jakie 
obchodzi w tym roku. 
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Składniki (dla 4 osób):
Ciasto:
 • 400 g mąki krupczatki
 • 200 g masła
 • 2 łyżki wody
 • 1 łyżeczka soli
 • 1 łyżka suszonego oregano
 • 2 żółtka

Farsz:
 • 5 pomidorów w różnych kolorach
 • 150 ml śmietany
 • 2 jajka
 • 40 g żółtego sera typu mature cheddar
 • 2 łyżki musztardy stołowej
 • odrobina świeżego tymianku
 • 1 gałązka bazylii
 • sól, pieprz

Sposób wykonania:
przygotować ciasto na tartę rozpoczynając 
od wsypania do miski mąki, oregano i soli. 
zrobić dołek i wrzucić do niego masło, 
wlać wodę i 2 żółtka. zagnieść składniki 
i dokładnie wyrobić ciasto, by masło 
połączyło się z mąką. uformować kulę, 
zawinąć ją w folię i włożyć do lodówki na co 
najmniej 45 minut. jeśli bardzo zależy nam 
na czasie, ciasto można włożyć do zamra-
żarki na 15 min. w tym czasie przygotować 
nadzienie. pokrojone w plasterki pomidory 
położyć na kratce, posolić i odstawić na 30 
minut, by oddały nadmiar wody. osuszyć 
je następnie papierowym ręcznikiem. 
zetrzeć ser – część na drobnych oczkach 
tarki, część na grubszych. do miski wlać 
śmietanę, wbić jajka i wsypać ser. dodać 
drobno posiekany tymianek i bazylię oraz 2 
łyżki musztardy. doprawić solą i pieprzem, 
po czym wymieszać. nastawić piekarnik 
na 200°c (funkcja góra-dół). wyjąć ciasto 
z lodówki i rozwałkować tak, by powstał 
okrągły placek o grubości 1 centymetra. 
formę do pieczenia wyłożyć rozwałkowa-
nym ciastem. nakłuć je widelcem, przykryć 
papierem pergaminowym i zasypać, np. 
fasolą, by nie unosiło się podczas pieczenia. 
piec przez 10 minut. wyjąć z piekarnika, 
usunąć fasolę i pergamin, na ciasto wylać 
przygotowaną wcześniej masę. ułożyć na 
niej pomidory. wstawić do piekarnika na 
20–30 minut. przed podaniem udekoro-
wać tartę listkami bazylii i tymiankiem.

tARtA Z POMIDORAMI
zapraszamy do kuchni inspirowanej doskonałością na wspólne odkrywanie 
smaków skomponowanych przez mistrza i ambasadora marki Halupczok – 
pascala brodnickiego, którego kulinarna pasja wiedzie przez życie 
z niezmiennym zamiłowaniem już od 35 lat. 
 
Życzymy smacznego! bon appetit!

Więcej przepisów:





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

SIeDZIbA fIRMY:
krzyżowa dolina, ul. poprzeczna 17a, tel. +48 77 465 14 76

Sprawdź aktualne
promocje Halupczok
www.meble-halupczok.pl/blog/promocje
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