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Pierwsze w Polsce  
centrum techniki kulinarnej
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Profesjonalnie. Najwyższe standardy jakości.
Na powierzchni ponad 700 m2 w wentylowanych i klimatyzo-

wanych pomieszczeniach przygotowaliśmy doskonałe warunki 
pozwalające na zapoznanie się i praktyczne testowanie urzą-
dzeń i sprzętu gastronomicznego Dora Metal, wraz z należącymi 
do Grupy Dora Metal firmami: Kromet i Haspol, które posiadają 
w swojej ofercie praktycznie wszystkie urządzenia niezbędne  
w technologii kuchni. W urządzenia te zostały wyposażone sta-
nowiska treningowe oraz pomieszczenia zaplecza. Odwiedzając 
Centrum mogą zapoznać się Państwo zarówno z zasadami uży-
wania prostych narzędzi kuchennych, jak i bardzo nowoczesnych, 
profesjonalnych sprzętów takich, jak piece konwekcyjno  - paro-

we, schładzarki szokowe produkcji Dory Metal i Krometu, czy wy-
sokiej klasy zmywarki firm Winterhalter i Classeq.

Oprócz prezentacji i testowania urządzeń gastronomicznych  
CTK DoraM oferuje możliwość pozyskania niezwykle przydatnej 
wiedzy dotyczącej  aspektów  technologii kuchni. Specjalnie do 
tego celu przygotowane zostały, zgodnie z wszelkimi zasadami 
stosowanymi przy projektowaniu zapleczy gastronomicznych, 
wszystkie pomieszczenia Centrum. Każdy zainteresowany może 
zatem praktycznie zapoznać się z zasadami tworzenia profesjo-
nalnej kuchni, na takim poziomie szczegółowości, jak: zasady do-
stawy produktów, separacja odpadów etc.

Wszechstronnie, nowocześnie  
i profesjonalnie. Dora Metal otwo-
rzyła w Warszawie, jedyne w Polsce 
na taką skalę, miejsce organizacji 
szkoleń, spotkań, pokazów lub kur-
sów gastronomicznych. 

Wszechstronnie. Z myślą o potrze-
bach. 

Dora Metal, wiodący producent urzą-
dzeń gastronomicznych z przyjemno-
ścią zaprasza Państwa do pierwszego 
w Polsce Centrum Techniki Kulinarnej 
DoraM.

Stworzyliśmy to miejsce z myślą  
o całym środowisku gastronomów, 
cukierników i wszystkich działających  
w branżach pokrewnych. 

Centrum Techniki Kulinarnej DoraM 
oferuje idealne warunki do prezentacji 
urządzeń i treningu technik kulinar-
nych.  W odróżnieniu od miejsc służą-
cych głównie nauce gotowania, CTK 
DoraM daje możliwości praktycznego 
poznania wszelkich technik gotowa-
nia oraz zasad prawidłowego doboru 
sprzętu używanego w gastronomii, 
cukiernictwie, przetwórstwie żywności 
czy dziedzinach pokrewnych.

Nowocześnie 
- Bez granic.

Centrum Techniki Kulinar-
nej jest wyposażone w 
sprzęt monitorujący au-
dio-video, który w trybie 
rzeczywistym (na żywo) 
umożliwia elektroniczny 
przekaz i rejestrację poka-
zów i szkoleń z możliwo-
ścią relacjonowania przez 
Internet. Rozwiązanie to 
daje możliwość uczestni-
czenia w kursach będąc 
praktycznie w dowolnym 
miejscu na świecie.

OtWartO PierWsZe W POlsce ceNtruM techNiki kuliNarNej

Sala szkoleniowa

Sala szkoleniowa
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Dlaczego warto nas odwiedzić?
Centrum Techniki Kulinarnej DoraM to je-

dyne takie miejsce w Polsce, a może i w Euro-
pie. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z po-
łożenia, ale przede wszystkim ze staranności 
przygotowania do funkcji jaką ma pełnić. Jest 
miejscem praktycznego zapoznania się z tech-
nologią kuchni, a także miejscem szkoleń, po-
kazów, spotkań, konkursów gastronomicznych 
oraz centrum prezentacji sprzętu dla cukierni, 
barów i wszelkich dziedzin pokrewnych ga-
stronomii.

Przygotowaliśmy również wa-
riant dla tych, którzy jednak odwie-
dzą Centrum osobiście, a zdecydu-
ją się tylko na część teoretyczną. 
Każdy trening praktyczny może 
odbyć się przy udziale widowni, 
dla której przygotowanych zostało 
48 miejsc siedzących z funkcjonal-
nymi pulpitami do notowania. 

Do dyspozycji  naszych gości 
oddajemy również salę konferen-
cyjną  z barem kawiarnianym, oraz 
wygodny, strzeżony parking przy-
stosowany dla parkowania autoka-
rów.

Podziękowania
W tworzeniu koncepcji CTK  DoraM służyło radą wielu znaw-

ców branży gastronomicznej, którym pragniemy  serdecznie 
podziękować.

W szczególności dziękujemy Pani Małgorzacie Biernat i Panu 
Ryszardowi Dzielendziakowi za opracowanie technologii za-
plecza oraz Panu Jackowi Polcynowi - twórcy koncepcji stano-
wisk treningowych. 

Dziękujemy też Zarządowi OSSKiC a szczególnie Panu Zeno-
nowi Hołubowskiemu - trenerowi Reprezentacji Polskich Ku-
charzy. 

Składamy również podziękowania dr Wiesławie Grzesińskiej 
- właścicielce firmy END, Pani Marii Burskiej - redaktor naczelnej 
Przeglądu Gastronomicznego, Panu Jerzemu Pasikowskiemu 
- doradcy kulinarnemu firmy Nestlé, a także Panu Robertowi 
Sowie - szefowi kuchni Hotelu Jan III Sobieski, który w sposób 
szczególny przyczynił się do zorganizowania CTK DoraM.

 Zapraszamy do współpracy
GruPa DOra Metal

ceNtruM techNiki kuliNarNej

Sala konferencyjna

Sala szkoleniowa

Sala szkoleniowa - widownia
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Plan powierzchni ctk DoraM

02-673 Warszawa
ul. Racjonalizacji 5
(22) 847 65 86

www.ctk.doram.pl
ctk@dora-metal.pl
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1. SALA WYSTAWOWA
2. SALA KONFERENCYJNA
3. SALA WYSTAWIENNICZO-SZKOLENIOWA
4. ZMYWALNIA NACZYŃ KUCHENNYCH
5. PRZYGOTOWALNIA „CZYSTA”
6. ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
7. CHŁODNIA  PRODUKTÓW OPAKOWANYCH
8. OBIERALNIA ZIEMNIAKÓW I WARZYW

9. MAGAZYN PRZYPRAW
10. MAGAZYN ARTYKUŁÓW CZYSTYCH
11. MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW
12. SZATNIA TRENERÓW
13. SZATNIA DAMSKA
14. SZATNIA MĘSKA
15. PRZYJĘCIE TOWARU
16. SKŁAD PORZĄDKOWY

ceNtruM techNiki kuliNarNej

OPIS POMIESZCZEŃ:

Przygotowalnia czysta

Pomieszczenia zmywalni wyposażone w sprzęt 
najwyższej jakości firm Classeq i Winterhalter

Pomieszczenia socjalne
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Wiktor hitem tegorocznych targów
targi to znakomita okazja do prezentacji naszych urzą-

dzeń, spotkań z partnerami i kontrahentami oraz trzyma-
nia ręki na pulsie… konkurencji. spotykają się tu przed-
stawiciele firm gastronomicznych, cukierniczych, a także 
piekarze i hotelarze. jednym słowem: branża.

Po sukcesie w Warszawie (pisaliśmy o tym wydarzeniu ob-
szerniej w poprzednim wydaniu biuletynu), postanowiliśmy 
wziąć udział w kolejnych, bardzo ważnych z punktu widzenia 
naszego biznesu targach. 

Pierwsze z nich - Gastro Hotel odbyły się w Toruniu,  
w dniach 27-29 maja br. Odwiedziło je ponad 200 przedsta-
wicieli obiektów branżowych z całej Polski. Prestiżu całemu 
wydarzeniu dodał prezydent Torunia Michał Zalewski, otwie-
rając targi pokazem kulinarnym. Kolejnym punktem na mapie 
targowej Grupy Dora Metal, była X edycja odbywającej się  
w Kielcach, Międzynarodowej  Wystawy Budownictwa i Wy-
posażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SA-
CROEXPO.  Imprezę odwiedziło ponad 4000 zwiedzających 
m.in. przedstawiciele firm i kleru, sprzedawcy, hurtownicy etc. 
Patronat honorowy nad wystawą objęli m.in.  Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego- Bogdan Zdrojewski, JE Ks. Kardy-
nał Józef Glemp Prymas Polski, JE Szymon Romańczuk Prawo-
sławny Arcybiskup Łódzki i Poznański.

Następnym ważnym wydarzeniem dla firm z Grupy Dora 
Metal były Międzynarodowe Targi Gastronomii Gastro Trendy, 
odbywające się równolegle z targami Polagra-Food, w termi-
nie 14-17 września br., pełniąc rolę miejsca identyfikowanego 
w branży z prezentacją gastronomicznych trendów i rynko-
wych nowości. Zwiedzający mieli możliwość podziwiania  
i próbowania przysmaków z różnych zakątków świata, jak  
i poznania na naszym stoisku bogatej oferty mebli i urządzeń 
gastronomicznych ze stali nierdzewnej.

Tegorocznym hitem targowym okazały się nagrodzone 
wcześniej na warszawskich Targach Eurogastro 2009, w ka-
tegorii  „Najlepszy Produkt”,  nasze wyroby z grupy: Bufety 
i Mobilne Systemy Bankietowe WIKTOR.  Prezentowaliśmy 
również m.in. urządzenia do zabudowy, w tym nowość w tej 
„rodzinie” - płytę ceramiczną, a także urządzenia chłodnicze, 
m.in. schładzarki szokowe i meble technologiczne. Ze strony 
Krometu przedstawiono nowy design linii 900: - kuchnię ga-
zową 6-palnikową, stanowisko neutralne, płytę grillową oraz: 
urządzenia elektryczne i gazowe w modułach EKO - patelnie, 
taborety gazowe i kuchnie gazowe. 

Urządzenia prezentowane na targach przez Grupę Dora 
Metal, cieszą się w ostatnim okresie bardzo dużym zaintere-
sowaniem,  czego najlepszym dowodem jest wzrost sprzeda-
ży, jaki odnotowaliśmy w przeciągu ostatnich kilku miesięcy.  

Nasze wystąpienia  targowe zaowocowały wieloma kon-
traktami i zaproszeniami do współpracy.

tarGi: tOruń, kielce, POZNań

Targi Gastro Hotel w Toruniu, ekspozycja Dora Metal: 
Mobilne Systemy Bankietowe WIKTOR, urządzenia do zabudowy, 
urządzenia chłodnicze

Stanisław 
Dziwisz  - 
Arcybiskup 
Metropolita 
Krakowski

Targi  Gastro Trendy w Poznaniu, wspólne stoisko firm z Grupy:
Dory Metal i Krometu

Targi Sacroexpo w Kielcach. Dora Metal i Kromet 
uczestniczyły w nich wspólnie z Autoryzowanym 
Partnerem Handlowym - firmą Restaurator Serwis 
z Kielc.
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W samym centrum Karpacza, malowniczo położonego w Karkonoszach, powstał Ośrodek  
saNDra sPa.  Właściciele postawili na wysoki komfort, znakomicie zagospodarowaną prze-
strzeń i dbałość o szczegóły.  Efekt jest niezwykły, zatem z wielką przyjemnością informujemy 
Państwa o tym przedsięwzięciu. Tym bardziej, iż mieliśmy swój wkład w zagwarantowanie go-
ściom Ośrodka przyjemnego wypoczynku, kompleksowo wyposażając kuchnię wraz z zapleczem 
w wysokiej klasy urządzenia i meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej Grupy Dora Metal, za-
pewniając tym samym organizację warunków pracy na najwyższym poziomie i przy zachowaniu 
najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej gastronomii.

Ośrodek SANDRA SPA jest miejscem prze-
znaczonym dla szerokiego grona klientów 
szukających miejsc niezwykłych, w których 
też bez względu na pogodę za oknem, porę 
roku, bądź upodobania, bez wychodzenia 
z obiektu można wypocząć, zrelaksować 
się lub dobrze bawić; w tym celu ośrodek 
na potrzeby gości przeznaczył: kręgielnię, 
salę bilardową, basen, siłownię. Cały teren 
ośrodka obejmuje 3 ha, zagospodarowane 
tak, aby efektywnie odpoczywać. Przygo-
towano ogród zdrojowy z alejkami do spa-
cerowania, miejscami do odpoczynku oraz  
z własnym źródłem wody. 

Główną ideą Ośrodka są pobyty kuracyjne 
i odnowy biologicznej. 

Piece konwekcyjno 
–parowe marki 
DORAM oraz 
kompatybilne z 
nimi schładzarki 
szokowe i schła-
dzarko-zamrażarki, 
okapy Dora Metal

Meble technologiczne firmy
Dora Metal

Urządzenia z linii 900 firmy Kromet

efekt naszej współpracy najle-
piej obrazują słowa inwestora, 
Pana janusza Zalewskiego:

„Dostarczone do mojego ośrodka 
meble i urządzenia gastronomiczne 
ze stali nierdzewnej  w pełni sprostały 
moim oczekiwaniom, stawiły czoła 
niemalże całodobowej, intensywnej 
pracy kuchni. Sprzęt jest naprawdę 
wysokiej jakości, charakteryzuje go 
bardzo niska awaryjność i posiada 
wszystkie niezbędne we współcze-
snej gastronomii przydatne i uspraw-
niające pracę funkcje. Ponadto bliska 
współpraca i wymiana wzajemnych 
spostrzeżeń co do wyrobów, ich 
pracy oraz funkcji z producentami 
wyposażenia z Grupy Dora Metal 
to dodatkowy atut naszej udanej 
współpracy”.

NasZe realiZacje: saNDra sPa

saNDra sPa , 58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 3,  tel. (75) 75 19 100 
www.sandra.karpacz.pl, e-mail: sandra@home.pl

tutaj ZaWsZe  jest Dobra POGODa 
Wypoczynek, rekreacja, SPA & wellness, rehabilitacja, biznes...

Grupa Dora Metal w sandrze sPa
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 Z przyjemnością informujemy Państwa o zakończeniu bardzo ciekawej realizacji drewnianego dwo-
ru, położonego w Jerzmanowicach, pośród malowniczych krajobrazów Ojcowskiego Parku Narodowego.  
chochołowy Dwór nawiązuje do starych szlacheckich tradycji regionu, a nowoczesne rozwiązania zapew-
niają komfort i bezpieczeństwo gościom, a także pracownikom dworu.  

chochołowy Dwór jest doskonałą bazą wypadową dla aktywnych, miłośników spacerów i turystów kro-
czących ścieżkami historii; odnajdą w nim Państwo przystań w czasie turystycznych wojaży, miejsce magicz-
nego wesela, romantycznych kolacji, rodzinnych spotkań, inspirującą, profesjonalną pomoc w organizowa-
niu bankietów i konferencji. Specjalnie dla gości stworzono: restaurację, salę balową, komfortowe miejsca 
noclegowe dla 90 osób, dziedziniec, salę klubową i konferencyjną, plac zabaw, ogród, kort tenisowy.

Inwestycję tę realizowaliśmy wspólnie z naszym wieloletnim partnerem, autoryzowanym 
Partnerem handlowym firmą combi co z Gliwic, zaopatrując kuchnię hotelową i jej pomiesz-
czenia pomocnicze w wysokiej klasy, ergonomiczne urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzew-
nej. Technologia kuchni została oparta na bazie urządzeń, jak i mebli marki Dora Metal i Kromet. 
Dora Metal dostarczyła wyroby w serii DM-S, o wysokim standardzie rozwiązań konstrukcyjnych  
i najwyższym poziomie higieny: meble technologiczne, urządzenia chłodnicze, urządzenia grzew-
cze i okapy. Firma Kromet zaopatrzyła kuchnię w urządzenia z linii: 700 oraz linię 900 , z nowym designem. 

Funkcjonalne rozmieszczenie urządzeń chłodniczych, grzewczych, jak i mebli technologicznych połączone z estetyką wykonania 
pomieszczeń zaowocowało stworzeniem idealnej przestrzeni do pracy profesjonalnej kuchni.

NasZe realiZacje: chOchOłOWy DWór

CHOCHOŁOWY DWÓR , 32-048 Jerzmanowice 54A , woj. Małopolskie, Recepcja tel: (12) 389 32 80 
www.chocholowydwor.pl, e-mail: kontakt@chocholowydwor.pl



autOryZOWaNi PartNerZy haNDlOWi

autOryZOWaNy PartNer haNDlOWy FirMy DOra Metal

autOryZOWaNi PartNerZy haNDlOWi FirMy krOMet

autOryZOWaNi PartNerZy haNDlOWi FirM DOra Metal i krOMet
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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
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Poznań, tel. (61) 870 53 68,
www.eva-tec.pl, eva-tec@eva-tec.pl

Wrocław, tel. (71) 337 33 23,
 info@unigastro.pl, www.unigastro.pl

chorzów,tel. (32) 245 98 81, 
www.haspol.com.pl chorzow@haspol.com.pl

Gliwice, tel. (32) 279 49 50,
www.combi.com.pl, info@combi.pl

skoczów, tel. (33) 853 48 05, 
www.gastromix.pl, sklep@gastromix.pl
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kraków, tel. (12) 260 26 40, 
www.krakgastro.pl, biuro@krakgastro.pl

lublin, tel. (81) 759 70 61, 
www.megast.pl, megast@megast.pl

kielce, tel. (41) 361 12 31, 
www.restaurator.pl , restaurator@restaurator.pl 
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Piła, tel. (67) 213 76 27,
www.pag.pl, pag@pag.pl
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koszalin, tel. (94) 346 03 22, 
www.gama.pl, gama@gama.pl

Malbork, tel. (55) 273 47 42,
www.haspol.com.pl, malbork@haspol.com.pl

jelenia Góra, tel. (75) 755 05 10,
www.gastroline.com.pl, biuro@gastroline.pl

Warszawa, tel. (022) 889 78 76
www.polberg.pl,  biuro@polberg.pl
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Warszawa, tel. (22) 843 78 32, 
www.haspol.com.pl, biuro@haspol.com.pl

ROK ZAŁOŻENIA 1989

GASTRONOMICZNE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE

łódź, tel. (42) 652 58 52, 
www.activus.pl, biuro@activus.pl

łódź, tel. (42) 632 82 29,
 gamagastro@onet.pl 
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leszno,  tel. (65) 526 28 45, 
www.stallas.pl, info@stallas.pl
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