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EUROGASTRO 2010
Nowoczesne rozwiązania, oryginalne wzornictwo

i perfekcja wykonania...jednym słowem...
urządzenia gastronomiczne na najwyższym światowym poziomie

zaprezentowała

Grupa DORA METAL
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Na niezwykle efektownej ekspozycji,  
o powierzchni ponad 230 m², firmy z Gru-
py DORA METAL, tj. DORA METAL i KRO-
MET pokazały wyroby, które świadczą  
o ogromnej wiedzy, doświadczeniu i tradycji obu 
firm Grupy. Nowoczesne rozwiązania, oryginalne 
wzornictwo i perfekcyjne wykonanie, zostało doce-
nione przez fachowców i klientów z branży HORECA,  
o czym świadczyła wyjątkowa wręcz licz-
ba  zwiedzających, zarówno krajowych jak  
i zagranicznych.

Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się udoskona-
lona linia urządzeń dla cateringu.

Urządzania dla cateringu to grupa wyrobów stanowiąca ważny ele-
ment wyposażenia nowoczesnej kuchni cateringowej, hotelowej czy 
restauracyjnej. Oferta firmy w tym zakresie, to idealna propozycja dla 
tych, którzy oczekują najwyższej jakości i niezawodnych rozwiązań. Prze-
myślana konstrukcja wyrobów, perfekcyjne wykonanie oraz dbałość  
o szczegóły gwarantują komfortową obsługę  bankietów, konferencji czy 
uroczystości rodzinnych i sprawiają, iż  przechowywane potrawy przez 
długi czas pozostają apetyczne i świeże. Moduły jezdne zastosowane  
w urządzeniach oraz ergonomiczne uchwyty umiejscowione wzdłuż ca-
łej krawędzi zapewniają doskonałą mobilność i łatwe sterowanie, dzięki 
czemu zdecydowanie podnoszą jakość obsługi.

DORA METAL na EUROGASTRO 2010

Uwagę zwiedzających przyciągała także zaprojektowana według najnowszych światowych trendów,  linia urządzeń chłodniczych i mroźniczych 
Super Line. Super Line to doskonała propozycja dla poszukujących w urządzeniach najwyższej jakości wykonania, elegancji i nowoczesnej linii. Dbałość 
o każdy szczegół oraz zaawansowane rozwiązania techniczne sprawiają, iż użytkowanie urządzeń Super Line to prawdziwa przyjemność. 

JAKOŚĆ, którą docenisz...

ZAWSZE NA CZAS 
- urządzenia do cateringu

urządzenia chłodnicze Super Line

NOWOCZESNOŚĆ , STYL i ŚWIATOWA JAKOŚĆ 
URZĄDZENIA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE zaprezentowała DORA METAL, 
podczas tegorocznych targów EUROGASTRO, po raz kolejny potwierdzając w ten sposób 
pozycję rynkowego lidera w branży gastronomicznej w Polsce.



BAR Line  czyli BAROWE INSPIRACJE na EUROGASTRO
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Styl i elegancja,
którą docenisz

Dla osób ceniących sobie jakość i styl, DORA ME-
TAL, podczas targów EUROGASTRO, przedstawiła 
linię urządzeń barowych „BAR line”, min. chłodni-
czy stół barowy z przeznaczeniem pod ekspres do 
kawy, chłodniczy stół barowy  do dystrybucji piwa  
i wiszącą szafkę chłodniczą.

Innowacyjny design, elegancka i nowoczesna linia 
urządzeń z efektownym oświetleniem typu LED, za-
pewnią ekskluzywny charakter barowemu wnętrzu, 
a zaawansowane rozwiązania techniczne i dbałość  
o każdy szczegół z pewnością zadowolą nawet naj-
bardziej wymagających użytkowników. 

BAROWE INSPIRACJE   
 twój bar z niepowtarzalnym klimatem

nowoczesne wzornictwo
moduł z drzwiami przeszklonymi  
i  wygodnym uchwytem, wyposażony 
w system samodomykania

estetyka wykonania
wibrowana  powierzchnia blatu  
z elementami polerowanymi 

komfortowa obsługa
szuflada z pojemnikiem na fusy

czystość bez wysiłku
ociekacz z odpływem w blacie

wyjątkowy charakter
indywidualna zabudowa,
oświetlenie typu LED

funkcjonalne rozwiązania
zastosowanie rurki przelewowej



KROMET na EUROGASTRO 2010
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Na tegorocznych targach EUROGASTRO 2010  
w Warszawie KROMET, jak zawsze, pozytywnie za-
skoczył zwiedzających, bogatą ofertą urządzeń do 
termicznej obróbki żywności. Firma zaprezentowa-
ła innowacyjne i niepowtarzalne wyroby, łączące w 
sobie estetykę wykonania, ergonomię, funkcjonal-
ność, przemyślane rozwiązania techniczne oraz wzor-
nictwo na najwyższym światowym poziomie, po-
twierdzając w ten sposób pozycję rynkowego lidera  
w branży gastronomicznej w Polsce. 

NOWATORSKIE URZĄDZENIA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

NOWY WYMIAR, WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI  
       piekarnik elektryczny 700.PE-3

PERFEKCYJNE I PRZYJEMNE  
GOTOWANIE

Wyjątkowym uznaniem wśród restauratorów, projektantów technologii zbiorowe-
go żywienia, a także firm współpracujących (partnerów) cieszyła się zmodernizowana 
linia 700. Urządzenia z linii 700, od wielu lat, doceniane są za ich szczególną wielo-
funkcyjność,  ogromną wydajność,  a także za przemyślane rozwiązania techniczne, 
między innymi:

• proste  i sprawne łączenie poszczególnych elementów w modułowy blok ter-
miczny za pomocą  specjalnie zaprojektowanej listwy

• całkowita szczelność przestrzeni pomiędzy modułami, zapewniająca najwyż-
szy poziom higieny

• estetyczne i regulowane nogi wykonane ze stali nierdzewnej.

Przedstawiciele branży HORECA  docenili również gazowe i elektryczne kotły warzel-
ne 200 l z linii 900, nie tylko za ich dużą pojemność, ale także za inne dodatkowe atuty 
tych urządzeń, między innymi za:
•	 niezmienione w stosunku do kotłów 150 l gabaryty zewnętrzne urządzenia  

i zwiększoną w stosunku do nich o 1/4 wydajność
•	 samohamującą pokrywę zapewniającą  bezpieczeństwo obsługi
•	 skrócony 2-3 krotnie czas obróbki cieplnej poprzez podwyższone ciśnienie  

w płaszczu
•	 automatyczny system kontroli i regulacji ciśnienia
•	 system zabezpieczający przed awarią urządzenia w przypadku braku wody  

w płaszczu kotła
•	 płynną regulację poboru mocy, która optymalizuje proces obróbki cieplnej po-

przez odpowiedni dobór mocy do fazy obróbki potrawy
•	 łatwe opróżnianie zawartości kotła poprzez poręczny zawór spustowy, posiadają-

cy blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem
•	 zawór z wylewką usprawniający napełnianie kotła

Niezwykłe zainteresowanie wzbudził, prezentowany po raz pierwszy na targach  
EUROGASTRO, piec elektryczny do pieczenia prosiaka, dziczyzny lub pieczenia 
jednocześnie kilku sztuk dużego drobiu. Piec wyposażono w wielostopniowy na-
stawny regulator, który pozwala na utrzymanie zadanej temperatury, a tym samym 
na przygotowanie produktów zgodnie z przepisami kulinarnymi. Konstrukcja pie-
karnika umożliwia przygotowanie potraw na dwóch poziomach.

piec elektryczny 700.PE-3

kotły warzelne 000.BEK-200W, 000.BGK-200W

linia 700



MONOBLOK 

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI – MONOBLOK KROMET Superline

KROMET na EUROGASTRO 2010
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Monoblok Superline to zupełnie wyjątkowa propozycja, która potwierdza 
profesjonalizm firmy i dogłębną znajomość potrzeb rynku. Wprowadzenie no-
wych rozwiązań stylistycznych elementów w połączeniu z najnowszymi tech-
nologiami, otwiera nowe perspektywy i stwarza wręcz nieograniczone możli-
wości konfiguracji poszczególnych modułów i rozwijania poszczególnych funkcji 
kuchni. Niepowtarzalność każdego projektu świadczy o niezwykłej elastyczno-
ści projektowania w firmie, a dbałość o każdy szczegół sprawia, iż użytkowanie 
monobloku Superline to prawdziwa przyjemność.

elektryczna płyta bezpośredniego smażenia-ryflowana

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

podstawa chłodnicza

kuchnia indukcyjna

frytownica 
elektryczna

piekarnik elektryczny

miejsce na piec
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CIĄGI WYDAWCZE  w standardzie EXCLUSIVE

Indywidualne 
rozwiązania 

DORA METAL, pragnąc sprostać oczekiwaniom 
najbardziej wymagających klientów, poszukują-
cych najwyższej jakości indywidualnych rozwiązań  
w zakresie systemów wydawania potraw, na tar-
gach EUROGASTRO zaprezentowała ciągi wydaw-
cze w STANDARDZIE EXCLUSIVE.

Standard EXCLUSIVE to wyjątkowe, nowator-
skie rozwiązania, łączące w sobie trwałość, naj-
wyższą estetykę wykonania, niezwykłą funkcjo-
nalność i niepowtarzalny design, co umożliwia 
atrakcyjne zaprezentowanie serwowanego menu, 
szybką i dobrze zorganizowaną obsługę klienta,  
a także możliwość indywidualnej  zabudowy  
i  aranżacji wnętrz.

komfortowa obsługa
funkcjonalne rozwiązania

dbałość o szczegóły
wibrowana powierzchnia blatu  
z elementami polerowanymi

STANDARD EXCLUSIVE… 
    magia nowoczesnego designu

łatwe serwisowanie
wysuwany agregat

innowacyjny design
masywny blat, elegancka nadstawka
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pieczenie nigdy nie było tak proste

Bardzo ważnymi i niezwykle przydatnymi urządzeniami w kuchni restauracyjnej, hotelowej, w stołówkach szkolnych i in-
nych punktach zbiorowego żywienia są piece konwekcyjne, które dają możliwość przygotowania dużej ilości potraw w jed-
nym urządzeniu, przy zachowaniu wszystkich walorów smakowych. Kromet, oferuje Państwu szeroką gamę bezpiecznych  

i wygodnych w użytkowaniu pieców konwekcyjnych, których konstrukcja i wyposażenie pozwala na zastosowanie różnego rodzaju obróbki  termicznej, 
tj.: smażenie, pieczenie, grilowanie. Piece te, są wyjątkowo łatwe w obsłudze, umożliwiają szybkie i sprawne przygotowanie dań.

Piece konwekcyjne z naparowaniem 

• wykonanie z blachy nierdzewnej, czytelny i łatwy  
w obsłudze panel sterowniczy zapewniający pełny komfort pracy

• szybkie nagrzewanie komory pieca do zadanej  
temperatury optymalizuje proces obróbki termicznej

• ekonomiczny tryb pracy zapewniający niskie zużycie energii

• podwójna szyba w drzwiach z wentylowaną szybą zewnętrzną oraz 
dwustopniowy system otwierania zamka drzwi, zabezpiecza przed 
poparzeniem

• zaokrąglone wnętrze komory zapewnia idealne utrzymanie 
czystości

• perfekcyjny rozkład temperatury wewnątrz komory

• wielkość komory przystosowana  do pojemników 
1/1 GN (poprzeczny układ pojemników)

• konstrukcja prowadnic umożliwia  prowadzenie 
procesu obróbki termicznej  na 4, 6 i 10 poziomach 
w zależności od modelu pieca

• możliwość naparowania komory

• sterowanie elektroniczne zapewnia precyzyjne 
utrzymanie temperatury pracy max. 2500C  (±5 0C)

• elektroniczny wskaźnik czasu pracy z czytelnym 
wyświetlaczem

• wentylator z autorewersem

• sonda rdzeniowa umożliwiająca kontrolę przebiegu 
procesu pieczenia z wyświetlaczem temperatury

• równomierne oświetlenie komory

• przyłącze wody 1/2”

• sygnalizacja stanu „otwarte drzwi” zabezpiecza 
przed niekontrolowanym zużyciem energii

• elektroniczny wyświetlacz  temperatury panującej  
wewnątrz  komory

• funkcja rozmrażania produktów

• sygnał dźwiękowy zakończenia procesu

• atest PZH
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Piec elektryczny 000.PE-3T



W dniach od 24 do 26 marca na tegorocznych targach EUROGASTRO 2010, wśród 
wielu nowości, o których mogą przeczytać Państwo na łamach tego wydania biule-
tynu, po raz pierwszy zaprezentowaliśmy warszawskie Centrum Techniki Kulinarnej 
DORAM. 

Na wstępie dziękujemy wszystkim za duże zainteresowanie i liczymy, że Ci z Pań-
stwa, którzy nie mieli jeszcze okazji u nas gościć, wkrótce będą mieli ku temu spo-
sobność. Ze względu bowiem na rozmiary Centrum - obecnie największego w Polsce 
(ponad  700m2) i jego kompleksowe wyposażenie nie mogliśmy zaprezentować go 
Państwu w pełnej okazałości na stoisku targowym.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami treningowymi, wzor-
cowym zapleczem gastronomicznym, widownią, salą konferencyjną i wygodnym, 
dużym parkingiem. Uniwersalny system, według którego została zbudowana sala 
szkoleniowa i pozostałe pomieszczenia, umożliwiają organizację praktycznie każdej 
formuły gastronomicznej: od prezentacji z udziałem widowni, przez indywidualne 
szkolenia  i kursy prowadzone przez trenera z pozycji specjalnego stanowiska tre-
nerskiego, po konkursy z różnych dziedzin kulinarnych, a także telewizyjne programy 
kulinarne, tematyczne plany filmowe, imprezy integracyjne itp.

Ofertę kierujemy do tych z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w szkoleniach 
tematycznych z zakresu gastronomii, promocji produktów lub usług, doskonalenia 
swoich umiejętności  w branży gastronomicznej, hotelarskiej, cukierniczej, piekar-
skiej itp. Zapraszamy także właścicieli i menedżerów restauracji, firm cateringowych, 
zarządców zbiorowego żywienia, szefów kuchni i kucharzy a także wszystkich, któ-
rzy nie są bezpośrednio związani z branżą, a znajdują w niej potencjał do realizacji 
swoich celów.

Współpracujemy z największymi  organizacjami gastronomicznymi w Polsce,  
z wieloma znakomitymi Szefami Kuchni, środowiskiem edukacyjnym i mediami 
branżowymi, co w zależności od rodzaju przedsięwzięcia pozwala nam zapewnić 
Państwu najwyższą jakość usług. Dzięki obecności w Grupie producentów urządzeń 
i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, zagwarantowaliśmy kompleksowe 
wyposażenie spełniające wymogi nawet najbardziej wymagających szefów kuch-
ni zarówno pod kątem technicznym jak i estetycznym.  Serdecznie zapraszamy do 
współpracy.

Targowa premiera Centrum Techniki Kulinarnej. Nowość na EUROGASTRO 2010

NOWA PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI

WYDAWCA:

DORA METAL Sp. z o.o. : ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, tel. (67) 255 20 42, fax (67) 255 25 15, e-mail: handlowy@dora-metal.pl, www.dora-metal.pl

KROMET Sp. z o.o. : ul. Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. (68) 383 53 24, fax (68) 383 54 58, e-mail: handlowy@kromet.com.pl, www.kromet.com.pl

Centrum Techniki Kulinarnej DORAM: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, tel. (22) 847 65 86, e-mail: ctk@dora-metal.pl, www.ctk.doram.pl


