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rok 2020 przyniósł mnóstwo zmian zarówno w naszym życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Globalna sytuacja uwrażliwiła 
nas na drugiego człowieka jeszcze bardziej, zarówno jego 
indywidualne potrzeby, jak i oczekiwania wobec wnętrz, jakimi 
się otacza. spojrzeliśmy na aranżacje przestrzeni bardziej 
surowym okiem, oczekując od nich maksymalnego komfortu 
i multifunkcjonalności. Projektanci Halupczok od lat dbają o to 
by produktowe portfolio marki tworzyły meble obliczone na 
trwanie – znakomicie wykonane, ponadczasowe, o wielofunkcyj-
nym charakterze. Warto przywołać tutaj kolekcję mebli Grazia 
czy toscana, w których pierwsze skrzypce odgrywa mobilność 
rozwiązań, dająca swobodę wyboru funkcji oraz estetyczne 
zróżnicowanie.

Z lekko zmienionym przez otaczające okoliczności biznesowym 
kursem, lecz nadal niezwyciężeni, z nadzieją i optymizmem 
patrzymy w przyszłość. Początek roku przyniósł szansę na 
sukces w postaci „Złotego Medalu” Międzynarodowych targów 
Poznańskich „Meble Polska”, po którą udało się nam sięgnąć 
już piąty raz, tym razem za projekt kolekcji kuchennej ariana. 
Zachęcam do obejrzenia relacji z tego wnętrzarskiego wydarze-
nia, jak i odwiedzenia osobiście lub wirtualnie 13. salonu naszej 
marki, który wczesną wiosną 2020 r. uruchomiliśmy w Gdańsku. 
Pomimo trudności, z jakimi borykało się w 2020 r. wiele branż, 
w tym meblarska, udało nam się zachować konsekwencję 
i, jak co roku jesienią, zaprezentować światu nowości, których 
premiera odbyła się w dwóch salonach jednocześnie oraz 
w internecie.

Wraz z lekturą tego wydania, zapraszam Państwa w pasjonują-
cą podróż do świata wnętrz wypełnionych naszym rzemiosłem. 
jedno z nich położone tuż nad oceanem atlantyckim, pełne 
naturalnego światła i zieloności zaglądających do niego palm, 
stanowi pierwszy projekt zrealizowany na kontynencie amery-
kańskim. kontrapunktem dla niego jest aranżacja przestrzeni 
położonej w górzystym terenie powiatu żywieckiego, odmiennej 
pod względem geograficznym i stylistycznym.

Wierzę, że bez względu na zmieniającą się rzeczywistość, wnę-
trza kreowane przez dobre, polskie marki, będą nadal cieszyć 
się uznaniem. a zmiany, które obserwujemy będą bodźcem do 
szukania w nich nowych możliwości rozwoju.

adrian Halupczok
Właściciel firmy Halupczok 

zmiana 
to czas 
nowych 
możliwości
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Urok rodzimego 
wzornictwa

rzesze miłośników designu i nowatorskich 
koncepcji w aranżacji wnętrz z blisko 70 
krajów przyciągnęła do stolicy Wielkopolski 
39. edycja Międzynarodowych targów Po-
znańskich „Meble Polska” (25–28.02.2020). 
Halupczok wraz z partnerami: Gaggenau, 
elica, i-mar, lapitec oraz Fameg zabrał 
gości swojego showroomu w stylistyczną 
podróż po niezliczonych możliwościach 
kreowania wnętrz, odzwierciedlających 
indywidualne potrzeby i marzenia 
związane z domową przestrzenią.

Wśród eksponowanych produktowych 
perełek znalazły się opatrzone metką 
„made in Poland” – jubileuszowa* kolekcja 
ariana o barwie cennego kruszcu oraz 
nasycona przyrodą, drewniana kuchnia 
Marsala. ich stylistycznie odmienne 
kompozycje przyciągały wzrok rzemieślni-
czym kunsztem i mnogością nowatorskich 
rozwiązań.

21 949 osób
z 69 krajów odwiedziło targi 
zlokalizowane w 11 halach 
wystawienniczych

1760 minut
spędziliśmy na rozmowach 
o nowatorstwie rozwiązań 
współczesnych kuchni

730 f i l iżanek 
kawy skosztowali miłośnicy 
projektów Halupczok odwie-
dzający showroom marki

Precyzję wykonania nieregularnie falowa-
nego frontu meblowego oraz zręczność, 
z jaką uzyskano w kolekcji ariana 
równowagę pomiędzy formą i funkcją, 
docenił zespół naukowców i praktyków 
branży meblarskiej wchodzących w skład 
jury konkursu „Złoty Medal”. ariana tym 
samym zwiększyła grono nagrodzonych 
tą statuetką kolekcji meblowych do pięciu 
(w ubiegłych latach Złoty Medal otrzymały: 
roma (2015), eleganza (2017), Valentia 
(2018), Marrone (2019).

W części showroomu wydzielono prze-
strzeń dla osób pragnących odpocząć od 
targowego zgiełku, której kojącą atmos-
ferę stworzyły wielkoformatowa tapeta 
firmy Wall art, odzwierciedlająca ręcznie 
malowany obraz oraz kolekcja wygodnych 
sof Gondoliere Premiere, kler.

W roku 2021 marka zaprezentuje kolejne 
produktowe nowości. informacje o ich 
premierach pojawią się z wyprzedzeniem 
w mediach społecznościowych oraz na 
stronie www.meble-halupczok.pl.

jedna z największych wiosennych imprez wnętrzarskich Meble Polska 2020, 
mimo nadchodzącej do kraju pandemii, przebiegła pomyślnie, a marka 
Halupczok z sukcesem zaprezentowała swoje produktowe nowości.

* kuchnia ariana powstała w rocznicę 15-lecia funkcjonowania marki Halupczok na polskim rynku meblarskim, jaką firma obchodziła w 2019 r.

Obejrzyj 
relację
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wzór na Piękno

Pasja kreowania przestrzeni na nowo niezmiennie napędza zespół Halupczok 
do działania, który wbrew niesprzyjającym okolicznościom roku 2020, jesienią 
zaprezentował najnowsze modele kuchni.

Wedle kilkunastoletniej już tradycji co roku 
pojawiają się nowe, zjawiskowe kolekcje 
kuchenne Halupczok. tworzą je pasjonaci, 
a ich impulsem przewodnim jest two-
rzenie przestrzeni pięknej i funkcjonalnej 
zarazem. anulacja jesiennych wydarzeń 
targowych w roku 2020, będących do tej 
pory platformą prezentacji produktowych 
nowości, spowodowała, że premiera 
kolekcji 2020/2021 odbyła się w dwóch 
salonach marki jednocześnie oraz w formie 
online.

nieregularnie pofalowany front meblowy, 
którego wyjątkowość tkwi w bogactwie 
możliwości materiałowych i wykończe-
niowych, stał się punktem wyjścia dla 
koncepcji obu kuchni. „Ze względu na 
dużą popularność złotej kuchni ariana 
postanowiliśmy zrobić różne jej odsłony 
i przez to powstały dwie nowe kolekcje, 
w jasnej tonacji i w ciemnej” – wyjaśnia 
anna dzierżanowska, dyrektor kreatywna.

Obejrzyj
filmy

W premierowej wersji loftowej kolekcji 
ariana, wyeksponowanej w podwarszaw-
skim salonie Halupczok janki, front pojawił 
się w kruczoczarnym wydaniu, intrygujący 
głębią matu oraz grą światła i cienia. 
W jasnej kuchni Madera, obecnej w kra-
kowskim showroomie, do jego stworzenia 
użyto drewna dębowego, pokrytego 
naturalnym olejem w indywidualnie 
skomponowanym ciepłym odcieniu.

Premierze, którą patronatem medialnym 
objęły redakcje czołowych tytułów 
wnętrzarskich – elle decoration, dobre 
Wnętrze i czas na Wnętrze, towarzyszyły 
degustacyjne przyjemności płynące 
z Halupczok excellence, kawy specjalnie 
wyselekcjonowanej na to wydarzenie 
oraz filmowy pokaz prezentujący kulisy 
powstania obu kuchni.

równowaga zachowana między estetyką 
i nowatorską technologią, zastosowanych 
rozwiązań i komponentów renomowanych 
marek Gaggenau, reginox, cambria (Ma-
dera) oraz Miele, blanco, neolith (ariana), 
wróży komercyjny sukces obu kolekcji, 
które na stałe weszły do produktowego 
portfolio firmy.

Patroni 
medialni 
premiery:



nowe miejsce na wnętrzarskiej 
mapie trójmiasta
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Wiosną 2020 r. w samym sercu trójmiasta 
otwarto pierwszy na polskim Pomorzu 
salon firmowy pod szyldem Halupczok. 
Podczas jego inauguracji zaprezentowano 
gros różnorodnych stylistycznie modeli 
kolekcji kuchennych, a wśród nich arianę – 
złotą medalistkę Międzynarodowych 
targów Poznańskich Meble Polska 2020.

symboliczny moment otwarcia butiku 
osobiście uświetnił właściciel marki adrian 
Halupczok przecinając wstęgę w towa-
rzystwie Pawła balika (koncern bsH), 
Marka bogackiego (dyrektor city Meble, 
gdzie znajduje się salon) oraz joanny dix 
(kierownik showroomu). W gronie pierw-
szych gości pojawił się tomasz jakubiak – 
kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz 
popularnych programów telewizyjnych 
oraz entuzjasta ergonomicznie zaprojekto-
wanych wnętrz.

na powierzchni 153 m2 zgromadzono 
szeroką gamę technologicznie zawanso-
wanych, indywidualnie projektowanych 
rozwiązań wraz z całą paletą materiałów 
o rozmaitej barwie i fakturze. stylistyczne 
bogactwo starannie wyselekcjonowanych 
meblowych propozycji od początku jego 
istnienia podbija serca koneserów dobre-
go, polskiego wzornictwa.

trójmiejski butik powiększył portfolio 
salonów marki do 13. obecnie kuchnie 
Halupczok odwiedzić można już w więk-
szości dużych aglomeracji miejskich, od 
południa po północ kraju.

odbicie harmonii i wyjątkowości trójmiejskiego krajobrazu odnaleźć można 
w projektach kuchni wyeksponowanych w butiku meblowym Halupczok Gdańsk.

odwiedź salon  
wirtualnie

od prawej: Paweł balik (bsH), adrian Halupczok, Marek bogacki (city Meble), joanna dix (Halupczok)
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czas na „doBry wzór”

nominacja kuchni ariana do prestiżowej nagrody 
„dobry Wzór 2020” to szczególny powód do dumy. 
organizatora konkursu – instytut Wzornictwa Prze-
mysłowego w Warszawie, jedynej w Polsce instytu-
cji prowadzącej niezależny monitoring wzorniczy 
rynku, zaintrygował złoty, nieregularnie pofalowany 
front meblowy zastosowany w projekcie.

Gremium jurorskie najstarszego w Polsce 
konkursu (27 lat tradycji) nominując 
autorski front marki Halupczok do udziału, 
już po raz drugi dostrzegło unikatowe 
walory designu produktu i stojącej za nim 
szerszej koncepcji tworzenia. W 2017 roku 
eleganza, kolekcja o estetyce glamour, 
triumfowała w konkursie jako fi nalistka.
Wyjątkowość frontu ariana bazuje na 
różnorodności materiałowej i wykończe-
niowej, dzięki której zyskuje wiele odsłon, 
tworząc aranżacje w dowolnie wybranej 
stylistyce. szeroka baza surowcowa, od 
naturalnego drewna pokrytego mieszanką 
ekologicznych olejów, przez różnego 
rodzaju lakiernicze eko powłoki, po 
niestandardowe materiały pochodzące 
z recyklingu, umożliwia stworzenie 
unikalnych mebli.
jedna z jego wersji powstała w duchu eko, 
nadając drewnu nowe życie. Za materię 
dla jego wierzchniej warstwy posłużyły 
odzyskane deski, pochodzące z wysłużo-
nych europalet (zdj. 1). Z kolei w kolekcji 
Madera przybrał postać naturalnego dębu, 
z doskonale wyeksponowanym rysunkiem 
słojów (zdj. 2). niemałym uznaniem cieszy 
się wśród klientów marki także wersja tego 
frontu z powierzchnią stylizowaną na efekt 
rdzy (zdj. 3).
te i wiele innych wariacji frontu można 
obejrzeć w Halupczok lab – miejscu, gdzie 

na co dzień powstają wzornicze prototypy. 
Z myślą o osobach z oddalonych części 
kraju i europy, niemogących osobiście 
odwiedzić siedzibę fi rmy, powstały 
aranżacyjne moodboardy dostępne online.

aranż moodboardów: żaneta strażyńska
Zdjęcia: krzysztof strażyński
Próbki konglomeratu użyczyła: cambria

1

3

2
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wzornictwo 
insPirowane naturą
Zestawienie materiałów o zaskakujących 
wzorach, wyszukana forma i kreatywność 
w tworzeniu komponują w kolekcji ariana 
uzależniające trio. czarne, nieregularnie 
pofalowane fronty, zaskakują grą światła 
i cienia. 

Zachwycający rysunek spieku kwarcowego 
przywodzi na myśl piaski pustyni, harmonijnie 
korespondując z ciepłym odcieniem natural-
nego dębu. 

Za loftową estetyką projektu kryją się unikalne 
i funkcjonalne rozwiązania – wygodny stół 
zintegrowany z wyspą kuchenną, podświe-
tlane szuflady i witryny oraz kunsztowne, 
drewniane uchwyty na kieliszki i półki na wino 
umiejscowione w przeszklonych wiszących 
szafkach.

Partnerzy kolekcji: Miele, blanco, cambria

ARIANA
PRESTIGE LINE

Obejrzyj
film



na wymiar.
idealnie!

otwarcie Halupczok lab w październiku 
2019 r. było nie lada wydarzeniem. inicjaty-
wę jego uruchomienia podyktowała chęć 
rozwoju i wzbogacenia ekspozycji o naj-
nowsze modele mebli, również te spoza 
strefy kuchni. Firma posiadając możliwości 
technologiczne i doświadczenie w realizacji 
różnorodnych projektów, ubiera w meble 
wszystkie przestrzenie domu, w tym salon, 
sypialnie czy garderobę.

Zapewniono tu warunki do twórczych 
spotkań, pozwalające na zaplanowanie 
indywidualnej przestrzeni do życia. tutaj 
można odpocząć na wygodnych kanapach, 
omówić projektowe koncepcje z archi-
tektem, napić się dobrej kawy testując 

najlepsze projekty oparte są na 
zaufaniu między projektantem, 
a klientem. takie zaufanie rodzi 
się w progach Halupczok lab – 
pokazowego salonu marki.

12

prototypowe rozwiązania do swojego indy-
widualnie projektowanego wnętrza, a także 
poznać każdy etap jego produkcji. bliskość 
hal produkcyjnych, działu projektowego 
i technologicznego, jak również badań 
i rozwoju, stwarza szanse pogłębienia 
wyjątkowej usługi personalizacji projektu. 
Proces współpracy pomiędzy Halupczok 
a klientem ewoluował w 2020r., by fi nalnie 
przyjąć formę hybrydową. obecnie istnieje 
możliwość zamówienia mebli osobiście, 
odwiedzając sklepy stacjonarne, jak i drogą 
on-line.

Zachęcamy do odwiedzenia tego inspirują-
cego miejsca, które na stałe wpisało się we 
wnętrzarski krajobraz opolszczyzny.

Halupczok Lab
krzyżowa dolina, ul. Poprzeczna 17a
Godziny otwarcia: pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel. 77 465 14 76

kierownik ds. 
Współpracy 
biznesowej:
Piotr kaczmarek
tel. +48 735 200 750



Piękno w subtelnej 
oprawie
dębowy, nieregularnie pofalowany front 
meblowy w indywidualnie skomponowanym 
odcieniu oleju oraz urokliwy spiek kwarcowy 
o jasnej barwie z miedzianymi smugami 
tworzą harmonijną kompozycję kuchni 
Madera.

stonowane, ciepłe odcienie naturalnego 
drewna i kojącej, połyskującej miedzi przeno-
szą w malowniczą egzotyczną scenerię, której 
piękno podkreślają biżuteryjne wykończenia.

Podświetlony blat stołu, fantazyjnie wkompo-
nowany w wyspę kuchenną, łączy praktycz-
ność z estetyką. Funkcjonalne walory kolekcji 
akcentują ukryte w zabudowie systemy 
przechowywania, podświetlona szklana 
witryna oraz wiszące nad blatem mobilne 
półeczki na akcesoria kuchenne.

14 15

MADERA
PRESTIGE LINE

Obejrzyj
film

Partnerzy kolekcji: Gaggenau, reginox, neolith
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sztUka 
aranżacji

wsPieramy młodych 

studio browar Wakacje to lifestyle’owy program 
telewizyjny realizowany na żywo z plenerowego 
studia we wnętrzach poznańskiego starego 
browaru. jego druga edycja poświęcona tema-
tyce mody i design’u przeniosła się z kamerą 
pod dach galerii wnętrz Polskie Meble, gdzie 
zlokalizowany jest salon kuchni Halupczok 
Poznań. o pomysłach na aranżację przestrzeni 
kuchennej, na czym opiera się jej ergonomia 

biznesowa działalność firmy Halupczok to jej zasadniczy cel, ale nie jedyny. 
równie ważne są działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
uwzględniające interesy społeczne. stanowią one, podobnie jak zrównowa-
żone zarządzanie, ważną część misji przedsiębiorstwa. dlatego też w 2020 r. 
finansowe wsparcie trafiło na ręce młodych, ambitnych i kreatywnych 
mieszkańców opolszczyzny. Wśród nich znaleźli się laureaci konkursu „Moja 
kuchnia marzeń”, jaki zorganizowała opolska szkoła Podstawowa nr 20 oraz 
trampkarze – drużyna piłki nożnej młodzików z klubu sportowego krasiejów.

oglądnij 
program:

haluPczok excellence –
smak wyjątkowych chwil
Halupczok excellence to nowa 
marka starannie wyselekcjonowanej 
kawy, wypalanej specjalnie dla gości 
salonów mebli Halupczok. serwowana 
w ramach Halupczok cafe podczas 
wyjątkowych momentów celebrowa-
nych przez markę. swoją wyróżniającą 
się smakową barwę, gdzie czekolada 
harmonijnie łączy się z nugatem oraz 
nutą włoskiego orzecha, zawdzięcza 
uwarunkowaniom krajobrazu, w jakim 
dojrzewają owoce kawowca. rośnie 
w południowo-wschodniej części 
brazylii w regionie Minas Gerais, na 
wysokości 1000 m n.p.m. cenione przez 
koneserów miano „single origin” ozna-
czające jednorodność pochodzenia 
Halupczok excellence – gatunku, zbioru 
oraz miejsca uprawy, nasyca każdą jej 
filiżankę bogatym i mocnym aroma-
tem. Zapraszamy w tę smakową podróż 
do butików meblowych Halupczok.

design dla koneserów
Piknik architekta i Projektanta zorganizowany jesienią 2020 r. we 
wnętrzach krakowskiej galerii tetmajera 83, przyciągnął pasjonatów 
dobrego wzornictwa. Przestrzeń stworzoną specjalnie na to wyda-
rzenie wypełniły inspirujące wykłady i rozmowy o ewolucji trendów 
w projektowaniu wnętrz. Halupczok, partnerujący spotkaniu, przybliżył 
gościom projektowe kierunki, jakie obrał pod wpływem globalnej 
sytuacji, a którym za cel postawił multiplikację funkcji tworzonych 
przez siebie mebli. Podczas prelekcji zaprezentowano, nominowany do 
konkursu dobry Wzór, front ariana w wielu jego wariantach wykoń-
czeniowych m.in. z naturalnego surowca, stylizowanego na efekt rdzy 
i materiału pochodzącego z odzysku.

oraz o czym należy pamiętać projektując tę 
część domu opowiedziała Magdalena nowicka, 
na co dzień projektująca kolekcje meblowe 
w poznańskim showroomie. towarzysząca jej 
podczas wywiadu anna Pilch z salonu łazienek 
jeta doskonale uzupełniła zagadnienie, radząc 
jak harmonijnie dobrać elementy obu tych 
pomieszczeń, by mogły współgrać tworząc 
pokrewną stylistycznie całość.

ze sztuką w tle
Współczesne dzieła 
sztuki w towarzy-
stwie sztuki użyt-
kowej, jaką można 
określić kolekcje 
meblowe, harmo-
nijnie dopełniają 
wnętrza salonów 
pokazowych Halup-
czok. Świat sztuki 
i designu wzajemnie 
się tutaj przenika. 
W wybranych 
lokalizacjach (m.in. 
kraków, dobrodzień, 
krzyżowa dolina) 
zagościła malarska 
twórczość lokalnego 
artysty Piotra 
Franczoka. obrazy 
olejne oraz rysunki 
wykonane pastelem, 
wyeksponowane na 
tle unikatowych, bo 
projektowanych in-
dywidualnie, kolekcji 
kuchennych można 
nie tylko podziwiać, 
ale i nabyć.
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Uczta dla oka

kolekcje meblowe Halupczok zdobią 
wnętrza domów, imponujących aparta-
mentów, jak i niewielkich kawalerek, śmiało 
odnajdując się w różnorakiej stylistyce. 
Poznajcie dwa odmienne miejsca wypeł-
nione rzemiosłem marki.

Wnętrze pełne florydzkiego słońca 
i kojącego szelestu palm to miejsce 
pierwszej realizacji Halupczok za oceanem. 
tym, co przesądziło o kupnie tego 
apartamentu była jego przestronność 
i idealne położenie tuż przy plaży. dla 
jego właścicieli ważny był również fakt, że 
posiada wysokie sufity, które pozwoliły na, 
niemalże podniebną, zabudowę kuchenną 
sięgającą 3,6 metra. Matowe białe fronty 
meblowe w klasycznym stylu utrzymują 
całość w stonowanej jasnej stylistyce, 
która dzięki nim wydaje się być skąpana 
w świetle. Z myślą o rodzinnym gotowaniu 
rozplanowano ergonomiczne ulokowanie 
dwóch kuchennych zlewów. centralne 
miejsce zajęła filigranowa wyspa kuchen-
na, która wobec otaczających przestron-
nych, kamiennych blatów roboczych pełni 
funkcję dekoracyjną i użytkową.

te kontrastowe wnętrza, usytuowane na dwóch krańcach globu, wśród skraj-
nych krajobrazu i klimatu, łączy jedno – maestria, z jaką zostały wykonane.

Obejrzyj
film

szara kuchnia z wyspą, otoczona ciepłem 
naturalnego drewna, stanęła w sercu wy-
poczynkowego apartamentu, malowniczo 
położonego nad jeziorem międzybrodz-
kim. Górski krajobraz powiatu żywieckiego, 
w którym znajduje się mieszkanie, miał 
zdecydowany wpływ na jego stylistykę. 

imponujących gabarytów bele drewna 
bliskie są góralskiej estetyce, ale nowocze-
snego sznytu nadają pionowo frezowane 
fronty kuchenne i liczne przeszklenia, 
wprowadzając do wnętrza stylistyczny 
dialog.
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składniki:
 • 220 g orzechów nerkowców
 • 250 g wypestkowanych daktyli
 • 2/3 szklanki wiórków kokosowych
 • 1 laska wanilii
 • sok z 1 cytryny
 • 200 ml mleka kokosowego
 • 2 łyżki syropu z agawy lub syropu 
daktylowego (opcjonalnie)

 • orzechy włoskie do dekoracji
 • kruszone ziarno kakao do dekoracji

kremowy sernik na zimno z nerkowców 
na daktylowym spodzie

Wywodzące się z ameryki Południowej orzechy nerkowca stanowiąc cenne 
źródło wielu składników odżywczych – witamin i minerałów, wpływają na pra-
widłowe funkcjonowanie organizmu. ich delikatny smak znajduje uznanie 
w podniebieniach wielu koneserów naturalnej słodyczy. Zapraszamy do zgłę-
bienia smakowych tajników tych orzechów w przepisie zaczerpniętym z książ-
ki kucharskiej Halupczok, jaka powstała na bazie kulinarnego konkursu „Prze-
pis na dobrą kuchnię”.

życzymy smacznego!

Więcej przepisów:

sposób wykonania:
daktyle zmielić, dodając wiórki kokosowe i pozostałe składniki. całość wyłożyć na spód 
foremki. nerkowce zmiksować w blenderze z mlekiem kokosowym, po czym odstawić 
do lodówki w celu stężenia. Po stężeniu konsystencja powinna przypominać gładki 
ser podobny do sera ricotta. Masę orzechowo-mleczną przełożyć na daktylowy spód. 
tak przygotowany sernik można udekorować orzechami włoskimi i ziarnami kakao dla 
przełamania słodyczy. całość przykryć folią aluminiową i ponownie włożyć do lodówki na 
kilka godzin do dalszego tężenia.



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. +48 735 200 750

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


