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Trzymamy
obrany
kurs
Z niezmienną determinacją podążamy w wyznaczonym
kierunku, z entuzjazmem planując działania, otwierające przed
firmą nowe horyzonty. Nie zatrzymujemy się. Tworzymy nowe
kolekcje, podejmujemy biznesowe wyzwania, realizujemy
zamówienia w coraz odleglejszych destynacjach, nieprzerwanie
oferując kompleksową usługę aranżacji wnętrz. W tym optymistycznym duchu zapraszam do lektury najnowszego wydania
Magazynu Halupczok, w którym udowadniamy, że mimo
chwiejnej sytuacji na świecie, nie zbaczamy z wyznaczonego
kursu.
Oprócz realizowania zamówień indywidualnych, znajdujemy
przestrzeń na tworzenie nowych kolekcji. Wiosną 2021 r. zaprezentowaliśmy kuchnię Industria, której powstanie zapoczątkowała fascynacja drewnem – różnorodnością jego faktur i barw.
Kunszt wykonania oraz pełnia autorskich detali, jakie możemy
dostrzec w jej projekcie, w tym efektowny wzór frontu i mobilny
regał oparty na nowatorskim systemie otwierania, składają się
na wizytówkę projektantów Halupczok Design Team, którzy
w dobie globalizacji stawiają na indywidualizm. Nie osiadając
na laurach, już jesienią br. zaprezentujemy kolejne nowości.
Serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego świętowania
z nami ich premiery. Szczegóły będą się pojawiały na bieżąco na
naszej stronie internetowej.
Niezmiennie od lat, kreujemy wnętrza z dbałością o jak
najlepszy wybór materiałów, wykończenie i formę. Jako marka
świadoma ekologicznie odpowiadamy na współczesne,
globalne potrzeby, tworząc z respektem dla środowiska. O tym
ważnym, żywotnym aspekcie przeczytacie Państwo w artykule
poświęconym eko-komponentom, powstałym z recyklingu
drewna, jakie wdrożyliśmy do procesu produkcji naszych mebli.
Świat wzornictwa, podobnie jak dobra lektura, potrafi przenieść
do najodleglejszych zakątków globu. Dlatego jeśli czujecie
Państwo niedosyt podróżniczych wrażeń tego roku, zapraszam
w emocjonującą wyprawę do ukwieconej Holandii i do niegdysiejszej siedziby władców polskich, a dziś stolicy Wielkopolski,
gdzie stworzyliśmy dwie stylistycznie odmienne kuchnie.
Zaprojektowano je zgodnie z ideą „Mix’N’Match”, umożliwiającą
swobodę wyboru elementów dekoracyjnych i rozwiązań
z różnych kolekcji meblowych Halupczok. Dzięki temu oddają
one cechy szczególne osobowości ich właścicieli.
Starannie przemyślany dobór wydarzeń z życia naszej marki,
ciekawe tematy z pogranicza sztuki użytkowej, wzornictwa
przemysłowego i architektury, wszystko to wprowadza wyjątkowy nastrój, zachęcający do lektury tego wydania Magazynu.
Mam nadzieję, że sięgniecie po nie z chęcią, zgłębiając świat
wnętrz, który tworzymy.
Adrian Halupczok
Twórca marki Halupczok

Efektowna współczesna forma wraz
z nowatorstwem rozwiązań, wśród
których są innowacyjne urządzenia
Siemens oraz oświetlenie uruchamiane
sensorycznie, sprawiają, że Industria
ma szansę stać się kolejnym hitem
polskiej marki. Pionowe ryflowania na
frontach w odcieniu głębokiego brązu
to mocny akcent, który korespondując
z wertykalnymi zdobieniami przeszklonych witryn, nadał kuchni loftowego
tonu. Koncepcją regału, umieszczonego
za mobilnym frontem, który oparto
na autorskim systemie otwierania,
osiągnięto niemalże perfekcję w
lokowaniu drobnych kuchennych
niezbędników. Przemyślanemu
zestawieniu dekoracyjnych elementów,
definiujących industrialną stylistykę
kolekcji, z prostymi w formie i efektownymi w odbiorze utensyliami jak bateria
i podblatowy zlewozmywak Grohe oraz
okap Elica, Industria zawdzięcza balans
estetyki i funkcji.

Siła wrażenia
Każda nowość Halupczok, którymi co roku marka obdarza świat, jest zaproszeniem w podróż po arkanach polskiego wzornictwa, opartego na autentyzmie
sztuki stolarskiej. Wiosną 2021 r., prezentując Industrię, po raz kolejny udowodniono, że w kwestii redefinicji mebli kuchennych, zespół projektowy Halupczok
Design Team nie ma sobie równych.
Oryginalne koncepcje przestrzeni kuchennych
autorstwa Halupczok, o nietypowych rozwiązaniach i ciekawych, w fakturze i deseniu,
materiałach od lat podbijają serca miłośników
niebanalnych wnętrz. Debiut kolekcji Industria –
najnowszej propozycji marki, zapowiada nie
mniejszy sukces. Jej premierowa odsłona odbyła
się w marcu 2021 r. w Halupczok LAB – flagowym
showroomie marki na Opolszczyźnie, skąd wywodzi swoje korzenie. Estetycznym doznaniom
towarzyszyły degustacyjne przyjemności płynące
z Halupczok Excellence – wyselekcjonowanej
kompozycji Arabiki, palonej specjalnie na
wyjątkowe okazje. Emocji, jakie budzi projekt
Industrii na co dzień doświadczyć można
w Halupczok LAB.

Premierowa odsłona kolejnych
nowości marki już jesienią br.
O szczegółach będziemy
informować na bieżąco na
www.meble-halupczok.pl.

Obejrzyj
film
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Kuchnie Halupczok
na szklanym ekranie

Trzy wyjątkowe i charyzmatyczne
kuchnie zagościły wiosną 2021 r.
na antenie ogólnopolskiej stacji
informacyjnej TVN24, przyciągając
przed ekrany ponad 18 milionów
widzów.

Trzymiesięczna kampania telewizyjna to przełomowy
moment, w którym firma Halupczok postawiła
kolejny milowy krok w swojej 17-letniej historii.
Billboardy sponsorskie na antenie TVN24, stacji
przodującej w rankingu kanałów informacyjnych,
emitowano tuż przed i po programie „Prognoza
pogody”. Kluczowym elementem scenariusza spotu,
którego oficjalna premiera odbyła się 22 lutego
2021 r., był autorski front meblowy. Jego wzornicze
piękno i bogactwo form wyeksponowano w trzech
stylistycznie odmiennych aranżacjach kuchennych.

4

Stylistyczna wszechstronność
Nieszablonowe wzornictwo i nowatorskie podejście w projektowaniu to duet, dający
Halupczok nieograniczone możliwości w efektownym aranżowaniu przestrzeni.
Znalazło to swoje odbicie w reklamowym spocie marki. Nieregularnie falowany front
meblowy, stanowiący spoiwo łączące trzy prezentowane w filmie kuchnie, jak kameleon przybrał formy odmienne materiałowo i kolorystycznie. W złocie, nawiązującym
do stylistyki i elegancji orientu, stał się motywem przewodnim kuchni Ariana. Jego
wersję z naturalnego dębu zobaczyć można w kolekcji Madera, której skandynawską
stylistykę oparto na pastelowych barwach i nieoczywistych, odważnych detalach.
Nowoczesny charakter trzeciej kuchni w stylu industrialnym uzyskano stosując front
w kolorze hebanowej czerni. Dzięki tej uniwersalności front meblowy marki może być
wykorzystywany do aranżowania wnętrz w dowolnie wybranej stylistce.

Na styku designu
i technologii

Partnerzy kampanii to cenione marki: Miele, Elica, Gaggenau – liderzy
wśród producentów innowacyjnych urządzeń gospodarstwa domowego,
których rozwiązania stanowią integralny element projektu każdej z kuchni.
Piękno rzemiosła i funkcjonalność, w połączeniu z zaawansowanymi
technologiami to ich wiodący walor. Debiut Halupczok w ogólnopolskiej
stacji telewizyjnej spotkał się z przychylnym odzewem. Już w pierwszym
miesiącu emisji reklama przyciągnęła przed ekrany ponad 18 milionów
widzów.
Więcej o kampanii przeczytać można
w mediach społecznościowych wpisując
#halupczokwtvn24.

Obejrzyj
spot
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Świadome
projektowanie
Świat to system naczyń połączonych. Mały krok poczyniony w jednym miejscu globu może powodować implikacje w innym. Mając tego świadomość
od blisko dwóch dekad w projektowaniu wnętrz towarzyszą nam rozwiązania
respektujące dobro planety.
Dąb Grigio

Dąb Antico

Natura stanowi dla nas
najlepszy wzornik. Czerpiąc
z niej inspiracje, jej kształty
i faktury na nowo interpretujemy w projektach wnętrz
kuchennych. Uznając ekologiczną wrażliwość za wartość
kluczową, projektujemy
świadomie, z naciskiem na
zrównoważony proces produkcji i nowatorskie technologie,
sprzyjające oszczędnemu
zużyciu zasobów naturalnych.
W 2020 r. w portfolio marki Halupczok zagościł, zgodnie z filozofią „Zero waste”,
nieregularnie falowany, autorski front meblowy o nazwie Ariana, którego jeden
z wariantów powstał z odzyskanych sosnowych palet. Rok później powstała idea
wzbogacenia oferty o kolejne materiały przyjazne środowisku. Firma, wchodząc
we współpracę z Niemann Polska, urozmaiciła swój asortyment o ekologiczne
płyty meblowe, powstałe w wyniku recyklingu zużytego drewna. W linii mebli
kuchennych Decor, raz wykorzystany surowiec zyskuje nowe życie, pełniąc rolę
frontów meblowych i korpusów zabudowy kuchennej. Ekologiczne płyty w czterech
odcieniach: Dąb Grigio, Antico, Scuro i Cement Italia, dołączyły do szerokiej gamy
materiałów gwarantujących ponadczasowe piękno i wysoką jakość kolekcji meblowych, z których od lat słynie marka Halupczok.

Dąb Scuro
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Aranż moodboardów: Żaneta Strażyńska
Zdjęcia: Krzysztof Strażyński

Cement Italia

Zebrana w najnowszym aranżacyjnym albumie Halupczok,
skrupulatnie dobrana kompozycja kolekcji meblowych to
odbicie najpiękniejszych wizji
projektantów i pracy doświadczonych rzemieślniczych dłoni.
Dzięki starannie przemyślanym,
innowacyjnym rozwiązaniom,
gwarantuje pełnię stylistycznych doznań, zabierając
w podróż po wyjątkowych
wnętrzach i wartościach, jakie
przyświecają ich twórcom.

World of H.
Heart. Human. Home. Happiness.

Ekscytujący
World of H
Majowa premiera nowego albumu wnętrz Halupczok,
otworzyła drzwi do fascynującego świata polskiego wzornictwa
i wartości, będących fundamentem prawdziwego rzemiosła.
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Te jednoznaczne w przekazie wartości
tworzą obraz idei i koncepcji stojących
za marką Halupczok. Wrażliwość na
każdą z nich pozwala kreować wnętrza
odzwierciedlające indywidualne potrzeby,
gusta i aspiracje, kuchnie efektowne
i praktyczne zarazem, które wplecione
w bardzo osobistą codzienność, stają
się tłem dla zdarzeń życia rodzinnego.
Pełnię możliwości płynących z synergii
wszystkich tych wartości, prezentują karty
najnowszego katalogu marki. Pomysłowa,
efektowna forma i unikatowy design tego
wydawnictwa, ekscytują, dając radość
obcowania z pięknem sztuki użytkowej,
uosobionym w kolekcjach kuchennych
Halupczok.

Album, który powstał we współpracy z topowymi producentami urządzeń gospodarstwa domowego
i rozwiązań w meblarstwie oraz luksusowymi markami spoza branży wnętrzarskiej, dostępny jest w każdym
z 13 salonów firmowych Halupczok (adresy salonów: www.meble-halupczok.pl/salony).
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INDUSTRIA

PRESTIGE LINE

Artyzm płynący z symetrii
Z dedykacją dla koneserów wnętrz prostych i efektownych zarazem stworzono
kuchnię INDUSTRIA. Jej ascetyczne piękno to efekt zespolenia wyjątkowego
wzornictwa i szlachetności materiałów tworzących kompozycję o frapującej,
loftowej stylistyce.

Na styku natury
i technologii

Nieprzeciętna
harmonia formy
Pionowe ryflowania dębowych
frontów harmonijnie korespondują
z wertykalnymi akcentami, zdobiącymi
szyby podświetlonych witryn.
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Mobilny front meblowy, oparty na autorskim systemie otwierania, odsłania regał
na dekoracyjne bibeloty i kuchenne akcesoria. Wraz z nim, innowacyjny sprzęt
AGD oraz oświetlenie nad blatem roboczym, sterowane sensorycznie stanowią
zapowiedź pomysłowych rozwiązań, jakich wiele w tej aranżacji.
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Adriany towarzyszą firmie Halupczok od lat. Pomysłodawcą
konkursu jest założyciel firmy Adrian Halupczok, którego imię
posłużyło za inspirację dla nazwy zwycięskich statuetek. Pierwsza
edycja plebiscytu, mająca miejsce w 2012 r., zainicjowała coroczny
cykl, w którym zespoły projektowo-handlowe salonów firmowych
Halupczok stają w szranki o najwyższe trofeum w kategoriach:
Najlepszy Duży Salon, Najlepszy Mały Salon, Najlepszy Handlowiec
oraz Najlepszy Projektant. W ramach odrębnej kategorii – Podziękowania Specjalne, statuetki trafiają także na ręce pracowników
siedziby firmy na Opolszczyźnie. O ile w pierwszych czterech
kategoriach kryterium oceny ma charakter finansowy, to w tej
ostatniej oceniane jest ponadprzeciętne zaangażowanie w wykonywaną pracę.

W nieco odmiennych warunkach, rozstrzygnięto tegoroczną 10. już
edycję plebiscytu Adriany za rok 2020. Ceremonia wręczenia nagród,
przeniesiona z zimy na okres wiosenny, w oczekiwaniu na zakończenie
lockdownu w kraju, ostatecznie miała szansę odbyć się w maju br.
Zazwyczaj celebrowana uroczyście podczas noworocznego wydarzenia,
integrującego wszystkich pracowników, w 2021 r. odbyła się w nowej
formule odrębnych spotkań z finalistami.
Spośród zespołów 13 salonów sprzedażowych marki, na podium stanęły
dwie lokalizacje – Wrocław i Dobrodzień, które zwyciężyły odpowiednio
w kategoriach: Najlepszy Duży Salon oraz Najlepszy Mały Salon. Wojciech
Holeksa i Joanna Bode – po raz kolejny nagrodzeni tytułami Najlepszy
Projektant i Najlepszy Handlowiec, udowodnili, że niezmiennie od lat są
zdecydowanymi faworytami w tych kategoriach. Gratulujemy i życzymy
dalszej realizacji zawodowych pasji, mając jednocześnie nadzieję, że
ceremonia wręczenia statuetek Adriany 2021 będzie miała szansę
powrócić do formuły, w jakiej pierwotnie była świętowana.
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Trzy okazałe wieżowce będące integralną częścią nowej przestrzeni miejskiej,
sąsiadującej ze słynną Strefą Kultury, wznoszą się dumnie ku katowickiemu
niebu. Mowa o Pierwszej Dzielnicy – nowej inwestycji firmy TDJ Estate, łączącej
funkcje społeczne, mieszkalne i biznesowe, której partnerem jest Halupczok.
Powstającą w rejonie ulic Góreckiego i Dobrowolskiego
Pierwszą Dzielnicę zaprojektowano tak, by była przestrzenią otwartą i przyjazną. Za projekt odpowiadają
architekci z renomowanej pracowni architektonicznej
Medusa Group. „Punktowe budynki zapewniają dobre
nasłonecznienie, przepływ powietrza i wolną przestrzeń.
To ważne dla przyszłych mieszkańców, podobnie
jak uniwersalna struktura mieszkań, pozwalająca na
elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb”
– mówi Przemo Łukasik, jeden z twórców konceptu.
Pierwszy etap inwestycji o łącznej powierzchni 7100 m²
to trzy 12-kondygnacyjne budynki z łączną liczbą 265
mieszkań i 14 lokalami usługowymi, zatopione w parkowej przestrzeni. Do końca września 2021 r. zakupione
w ramach tego etapu lokale, wypełnią się codziennością
ich nowych mieszkańców, a kolejne 256 mieszkań
zostanie udostępnionych chętnym, rozpoczynając tym
samym drugie stadium inwestycji.

Projekt: TTAT

ADRIANY 2020
ROZDANE

Z panoramą w tle

Panorama miasta wnika do wnętrza mieszkań przez
spore okna, wpuszczające mnóstwo naturalnego
światła. Sięgający po horyzont pejzaż katowickiej
metropolii zachwyca i koi jednocześnie, zapewniając
komfortową atmosferę wyciszenia. Kuchnie z wyspą
otwarte na strefę dzienną, wykonane przez Halupczok,
inspirują aranżacyjnymi możliwościami w dwóch
pokazowych apartamentach, jakie powstały w ramach
pierwszej fazy inwestycji. Stonowane barwy i naturalne
materiały świetnie wpisują się w nastrój wnętrz o przyjaznej estetyce. Królują tu pomysłowe rozwiązania
i przemyślanie ulokowane sprzęty AGD, zachęcające do
kulinarnych eksperymentów z panoramą miasta w tle.
Dla nabywców mieszkań w Pierwszej Dzielnicy firma
Halupczok przygotowała „Voucher Developerski” –
specjalny program zakupowy, oferujący do wyboru
-20% rabatu na zakup mebli kuchennych, indywidualny
projekt wnętrza oraz możliwość pozyskania wybranego
urządzenia AGD w prezencie.

Projekt: Mono Studio

Markę Halupczok
tworzą ludzie, ich
emocje i kompetencje, wspólna pasja
i marzenia. Statuetki
Adriany to wyróżnienie dla tych, którzy
perfekcję w dążeniu
do doskonałości,
przekuwają w codzienną motywację
do działania.

Program promocyjny obowiązuje do 30.06.2022 r. Szczegóły dostępne są na www.meble-halupczok.pl, w salonie firmowym Halupczok
Katowice oraz biurze sprzedaży mieszkań Pierwszej Dzielnicy.
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Halupczok uhonorowany
Srebrnym Laurem
Jednym z laureatów tegorocznej edycji prestiżowego plebiscytu „Laury Umiejętności i Kompetencji 2020”, którego gospodarzem była Opolska Izba Gospodarcza, została firma Halupczok. Doceniono ją za pasję w działaniu, pozwalającą z sukcesem realizować zamierzone cele.
W kategorii „Udana inwestycja”, kapituła doceniła
Halupczok za imponujący rozmiar inwestycji
w rozwój biznesu, wyjątkowość produktów i usług,
innowacyjne technologie stosowanych rozwiązań,
stwarzanie stabilnych warunków pracy, dbałość
o środowisko naturalne oraz wpływ na promocję
Polski w świecie. Wszystkie te elementy, na stałe
wpisane w misję firmy, stanowią fundament jej
codziennego funkcjonowania. Nominację Halupczok w regionalnym konkursie „Laury Umiejętności
i Kompetencji” wysunął Burmistrz Gminy i Miasta
Ozimek, Mirosław Wiesiołek, a w skład kapituły
konkursowej weszli przedstawiciele władz wojewódzkich, Prezydent Miasta Opola, członkowie
Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, jak i laureaci
minionych edycji konkursu. Podczas uroczystej
gali w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego, która zgromadziła blisko 400 gości,
cenne trofeum odebrał założyciel firmy – Adrian
Halupczok. Wspólny mianownik, łączący wszystkich
tegorocznych nagrodzonych, wskazał Andrzej Buła,
Marszałek Województwa Opolskiego i członek
kapituły konkursu, mówiąc: „Laureaci Laurów mają
to, co najcenniejsze – pasję, która sprawia, że udaje
im się realizować zamierzone cele. Pokazują, że
warto działać nie tylko dla siebie, ale i dla innych”.
Historia „Laurów Umiejętności i Kompetencji” sięga
lat 90., gdy zrodziła się z potrzeby wyróżnienia
przedsiębiorstw i instytucji, których zarządy za
priorytet postrzegały wprowadzanie skutecznych
rozwiązań restrukturyzacyjnych oraz torowanie drogi
nowoczesnej gospodarce rynkowej. Obecnie ideę tę
kontynuują regionalne Izby Gospodarcze w Opolu,
Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.
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Adrian Halupczok odbierający nagrodę z rąk Henryka Galwasa, prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej.

Lekcja architektury
Wiedzę i umiejętności, zdobyte na przestrzeni lat, chętnie przekazujemy kolejnym pokoleniom miłośników unikalnej architektury wnętrz,
wierząc, że w połączeniu z zamiłowaniem do perfekcji, zaowocuje to
tworzeniem wyjątkowych i ponadczasowych projektów. Tajnikami jak
stworzyć wnętrze, w którym funkcjonalność łączy się z indywidualnymi
oczekiwaniami i estetyką, dzieliliśmy się z młodymi adeptami sztuki
projektowania w Halupczok Gdańsk – pierwszym na Pomorzu
showroomie marki. Nowatorstwo ergonomicznych rozwiązań,
zaawansowana technologia, wykorzystywana w procesie produkcji
mebli, dobór surowców i ich odporność, systemy przechowywania
i inne autorskie smaczki były głównym tematem niekończących się
rozmów. Inspirujący klimat galerii City Meble, gdzie wyeksponowane
są kuchnie Halupczok, udzielał się wszystkim. Wierząc, że wyjątkowa
atmosfera sprzyja tworzeniu dobrych projektów, liczymy na pierwsze
tego owoce.

POMYSŁ NA...
... ścianę, która w aranżacji nowoczesnej kuchni jest efektownym towarzyszem drugiego planu. Charakteru kuchennym
wnętrzom dodadzą płytki i mozaiki, które wykorzystane
jako okładzina ścienna, stanowią doskonały wybór dla osób
ceniących własny styl i wysokiej jakości wykończenie. Owoce
współpracy dwóch polskich marek – Halupczok i DUNIN, są
tego znakomitym dowodem. Wiosną 2021 r. na potrzeby sesji
zdjęciowej, spośród szerokiej gamy płytek DUNIN wytypowano najciekawsze, dopasowując je indywidualnie do wybranych
kolekcji kuchennych, wyeksponowanych w salonie Halupczok
Bielsko-Biała. Niepowtarzalny efekt tego mariażu dowiódł
nieograniczonych możliwości w aranżacji kuchni.

Zobacz więcej
... funkcjonalność. Nowoczesne, z wdziękiem łączą
wygodę użytkowania z wyważoną estetyką – mowa
o kuchennych akcesoriach marki Vialli Design, która
wybrała ekspozycyjną przestrzeń salonu Halupczok
Bielsko-Biała na miejsce sesji zdjęciowej swoich
produktowych nowości. Różnorodne kolorystycznie
kuchnie, o bogatej stylistyce i palecie materiałowej,
jakie zobaczyć można w bielskim showroomie marki,
stały się scenerią, która z powodzeniem sprawdziła się
podczas sesji. Jej efekty podziwiać można w mediach
społecznościowych obu partnerskich marek.

Mistrzowsko
zobrazowane
Można by pomyśleć, że wizualizacja to jedynie mały wycinek
tego, co oferuje intrygujący świat dizajnu mebli kuchennych.
Tymczasem współcześnie projektowane kuchnie stają się
swoistymi dziełami sztuki użytkowej, które zachwycając
formą, bogactwem faktur, deseni i kreatywnością rozwiązań,
potrzebują adekwatnego do stopnia ich złożoności,
sposobu prezentacji. Takie możliwości daje profesjonalne
oprogramowanie Cad Decor, w operowaniu którym zespół
projektantów Halupczok szlifował swoje umiejętności
w siedzibie firmy na Opolszczyźnie, pod czujnym okiem
eksperta – Macieja Dańczury. Bogactwo modeli 3D, szeroka
baza tekstur, wzorów i barw toruje drogę do kreatywnych
wizualizacji, obok których trudno przejść obojętnie. Dzięki
poszerzeniu kompetencji podczas warsztatów, projektanci
marki tworzą dziś fotorealistyczne projekty, w pełni oddające
klimat wnętrz.

Proj. Karolina Janas-Kmieciak, Halupczok Poznań

16

17

18

Projekt eleganckiej kuchni w poznańskiej willi z początku XX wieku
jest subtelnym ukłonem w stronę klasyków wzornictwa i tradycyjnego
rzemiosła. Jej wyrafinowana, efektowna forma powstała w wyniku
syntezy stylu i potrzeb inwestorki z kreatywnością i talentem projektantki. Obok spójności wnętrza z zabytkową przestrzenią, kluczowym
było, aby wnętrze miało swój charakter, pozostając przy tym wysoce
funkcjonalnym. Ergonomię zagospodarowania przestrzeni prezentuje
drewniana, monolityczna zabudowa ścienna z imponującym motywem
jodełki – kwintesencją stolarskiego artyzmu. Jej podświetlona witryna,
której wykonanie z wielkoformatowej tafli szkła budzi zachwyt, mieści
ulubione trunki wraz z kolekcją kieliszków, zawieszonych na dedykowanych uchwytach.

Projekt: Karolina Janas-Kmieciak, Studio Halupczok Poznań. Fot. Małgorzata Wawrzyniak

Aranżację domu, usytuowanego w holenderskiej prowincji
Brabancja Północna, gdzie na świat przyszedł Vincent van
Gogh, cechuje subtelna elegancja i wyrazistość. Przytulna
surowość, o nieco przemysłowym sznycie wypełnia kuchnię
zaprojektowaną przez Danielle van Luin, holenderską
architektkę urzeczywistniającą z Halupczok, aranżacyjne
marzenia swoich klientów. Stonowane kolory ziemi oraz
przeszklenia nadają jej kameralny urok. Wpadające przez
przestronne okna naturalne światło spowija masywną
wyspę kuchenną, w której ukryto sporą przestrzeń do przechowywania. Podobnie jak w Polsce, to ona skupia wokół
siebie członków rodziny, stanowiąc serce domu. Wszystko
rozplanowano tak, by zachować umiar między prostą formą
monochromatycznych frontów meblowych, a współczesnymi trendami i odrobiną ekstrawagancji. Stylistyka łącząca
minimalizm z pragmatyzmem funkcjonalnych rozwiązań,
daje wyważony, ale bardzo charakterystyczny look.

Kuchnie Halupczok zdobią domy na
całym świecie, wzbudzając zachwyt tym,
co polskie. Wśród wnętrz aranżowanych
przez markę nie ma dwóch identycznych. Zgodnie z ideą „Mix’N’Match” firma daje klientom swobodę wyboru elementów z różnych kolekcji meblowych.
Powstają wówczas kuchnie wyjątkowe,
o cechach szczególnych i osobistych,
odzwierciedlających charyzmę, styl życia
i indywidualne gusta domowników. Zapraszamy do złożenia wizyty we wnętrzu
dwóch stylistycznie odmiennych domów,
przekonując się, jakie cechy charakterystyczne właścicieli odbijają ich projekty.
Projekt: Danielle van Luin, Mio Home. Wsparcie: Studio Halupczok LAB

Migawki
z podróży

Kamienna wyspa kuchenna o finezyjnym marmurowym
użyleniu zgrabnie łączy czekoladową zabudowę z przeciwległą częścią kuchni, w odcieniu bieli. Elementy stylu
art deco, królującego w międzywojennych wnętrzach,
dyskretnie zaznaczają swoją obecność, podkreślając
historyczny kontekst rezydencji.

Więcej realizacji prezentujemy na: www.meble-halupczok.pl
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Krem z zielonego groszku
z chrupiącym boczkiem
Ponieważ droga do odnalezienia wyśmienitych smaków wiedzie przez nasze
kuchnie, a drobne przyjemności w życiu należy celebrować, prezentujemy jedną z nich. Zaczerpnięta wprost z autorskiej publikacji Halupczok „KSIĄŻKA nie
tylko KUCHARSKA, czyli przepis na dobrą kuchnię” zachwyca podniebienie i
ujmuje prostotą wykonania. Zaspokoi wyrafinowane gusta fanów kulinarnych
eksperymentów, znajdując uznanie również wśród miłośników klasyki.
Smacznego!

Składniki:

Sposób wykonania:

•• 1 l wywaru drobiowego
•• 450–500 g mrożonego zielonego groszku
•• 1 cebula
•• 1 łyżka oliwy z oliwek extra virgin
•• 8 cienkich plastrów parzonego boczku
•• 1 mały jogurt naturalny
•• mały pęczek szczypiorku

Do rozgrzanego piekarnika o temperaturze 180°C włożyć, rozłożone na papierze do
pieczenia, plastry boczku. Piec je przez około 5–7 minut do uzyskania złocistego koloru.
W garnku na rozgrzanej oliwie podsmażyć delikatnie cebulę pokrojoną w kostkę, zeszklić,
aż będzie miękka. Zalać ją wywarem i doprowadzić do wrzenia. Kolejno do zagotowanego
wywaru wsypać mrożony groszek. Po ok. 4–5 minutach zmiksować całość blenderem na
gładki krem i doprawić solą i pieprzem. Krem nalać do miseczek. Na środku położyć kleks
z jogurtu, posypać posiekanym szczypiorkiem i ułożyć po 2 plastry chrupiącego boczku.
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Sprawdź aktualne
promocje Halupczok
www.meble-halupczok.pl/promocje

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

