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25 lat doświadczenia

„
Chciałbym przy tej okazji podziękować 
wszystkim partnerom handlowym, 
kontrahentom, naszym pracownikom 
i wszystkim, którzy współpracując 
z Dorą Metal współtworzyli jej historię 
i przyczynili się do naszego sukcesu.

Rok 2016 przypieczętowuje 25-lecie działalności firmy Dora Metal. Mija ćwierć 
wieku od kiedy funkcjonujemy na rynku i współtworzymy polską gastronomię. Ten 
jubileusz skłania nas do wielu podsumowań. Wspominamy początki działalności, 
wchodzenie na nowy, jeszcze nierozwinięty rynek i kreowanie naszych własnych, 
polskich produktów.
Mieliśmy możliwość obserwowania i brania czynnego udziału w rozwoju 
gastronomii. 25 lat temu rynek był zupełnie inny, w fazie rozkwitu, z niewielką 
ilością dużych restauracji i znikomą konkurencją na rynku polskich producentów, 
za to z dużą przewagą produktów zagranicznych.
Zbudowaliśmy firmę Dora Metal, która rozwijała się w błyskawicznym tempie, 
stając się liderem w produkcji sprzętu gastronomicznego w Polsce. Kreowaliśmy 
rozwój wyposażenia kuchni wchodząc na rynki nie tylko europejskie, ale też bardzo 
odległe. Jesteśmy producentem znanym i cenionym w wielu krajach. W trakcie 
tych 25 lat tworzyliśmy i nadal tworzymy produkty projektowane i konstruowane 
od podstaw przez nas. 
Nie poprzestawaliśmy wyłącznie na produkcji, szerzyliśmy wiedzę i propagowaliśmy 
edukację w polskich szkołach gastronomicznych. Chcieliśmy mieć aktywny wkład 
w rozwój polskiej gastronomii, dlatego też w 2010 roku stworzyliśmy pierwsze 
i największe w Europie tak profesjonalne Centrum Techniki Kulinarnej, w którym 
odbywa się co roku wiele prestiżowych konkursów gastronomicznych oraz 
szkoleń i warsztatów.
Dora Metal nieustannie się rozwija – obecnie jako Grupa Dora Metal – mając w swoich 
szeregach kilka przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.
Mamy wiele nowych pomysłów, wchodzimy na nowe rynki i z optymizmem 
spoglądamy w przyszłość, na co najmniej kolejne 25 lat działalności.

Jan Polcyn           
Prezes Zarządu Dora Metal



NAGRODY 
I CERTYFIKATY

Firmie Dora Metal po raz kolejny został przyznany zaszczytny tytuł 
Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii: Partner Firm Zagranicz-
nych, w konkursie organizowanym przez Business Centre Club (BCC), 
pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
podczas uroczystości finałowej, która odbyła się we wrześniu.

Nagrodę za innowacyjny produkt jakim jest Monoblok, otrzymała 
firma Kromet na Targach Hotelarskich World Hotel 2015 w Warszawie.

Zakończyła się XVIII edycja programu promującego etykę w biznesie 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Laureatów certyfikacji i zdobywców 
nagród ogłoszono 27 listopada podczas uroczystej gali w warszawskim 
EXPO XXI. Nagrodę główną, statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 
przyznano firmie Dora Metal oraz Kromet, którą odebrał Jan Polcyn, 
Prezes Firmy Dora Metal.

Z radością odnotowujemy kolejny sukces! Firma Kromet otrzymała 
certyfikat i Medal Europejski Business Center Club. 
Wyróżnienie to zostało wręczone firmie podczas uroczystości finałowej 
26. Edycji Medalu Europejskiego w Teatrze Wielkim – Opery 
Narodowej w Warszawie.

Otrzymane wyróżnienie nie jest dziełem przypadku. Dora Metal 
wzieła udział w programie analiz należności organizowanym przez 
Euler Hermes. Plebiscyt "Złoty Płatnik" to kampania promująca 
podmioty gospodarcze, wyróżniające się wysoką moralnością 
płatniczą, rzetelnością oraz terminowością regulowania zobowiązań 
pieniężnych wobec swoich kontrahentów. 

Obecność znaku NSF  na urządzeniach Dora Metal oznacza, iż produkt 
ten został oceniony, przetestowany i certyfikowany przez NSF Interna-
tional, a co za tym idzie uznany jest jako zgodny z międzynarodowymi 
standardami przemysłu spożywczego.
Aby uzyskać prawo do wykorzystania znaku NSF, Dora Metal poddana 
została surowej ocenie i testom swoich wyrobów, jak również okreso-
wym, rygorystycznym i niezapowiedzianym kontrolom w zakładzie 
produkcyjnym.

Dora Metal oraz Kromet otrzymały nagrody i wyróżnienia w kategorii 
,,Najlepszy Produkt” podczas corocznej, uroczystej Gali Wystawców. 
Firma Dora Metal otrzymała nagrodę za ciąg wydawczy ERIK 
w kategorii ,,Sprzęt i akcesoria do cateringu”. Z kolei Firma Kromet 
otrzymała wyróżnienie za monoblok w kategorii ,,Wyposażenie 
zaplecza kuchennego – sprzęt ciężki i meble”. 
Dodatkowo obie firmy otrzymały list gratulacyjny z podziękowaniami 
od Ministra Gospodarki.

AMBASADOR POLSKIEJ
GOSPODARKI

DORA METAL Z TYTUŁEM 
ZŁOTEGO PŁATNIKA
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PRESTIŻOWA NAGRODA 
OD MINISTRA GOSPODARKI

DORA METAL 
Z CERTYFIKATEM NSF

MEDAL DLA MONOBLOKU
- PRODUKTU O EUROPEJSKIM
STANDARDZIE

NAJLEPSZY PRODUKT 
NA TARGACH
EUROGASTRO 2015

UCZCIWY BIZNES 
SIĘ OPŁACA



WYDARZENIA 
KRAJOWE
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Finał VIII konkursu Wine & Food Noble Night to rywalizacja 12 
zespołów pod wodzą szefa kuchni, reprezentujących 12 najlepszych 
restauracji z całego kraju, wyłonionych w drodze castingu. W trakcie 
wieczoru mieli oni za zadanie przygotować przystawkę i danie główne, 
mając możliwość otrzymania nagrody publiczności w każdej z dwóch 
kategorii.
 

WINE & FOOD NOBLE NIGHT

DORA METAL - DUMNY PARTNER MISTRZA POLSKI
Firma Dora Metal, producent urządzeń i mebli dla profesjonalnej 
gastronomi, kolejny sezon z rzędu wspiera jako sponsor drużynę 
piłkarską – obecnego Mistrza Polski KKS Lech Poznań.
Trzymamy kciuki za Kolejorza i dopingujemy ich przy okazji każdego 
meczu.

DORA METAL DLA NAUKI!
W dniach 03-04 marca br. Dora Metal prezentowała ofertę okapów 
na największym w Polsce spotkaniu branżowym FORUM WENTYLACJA 
– SALON KLIMATYZACJA 2015 w Warszawie na stoisku Grupy 
Ekozefir, promując jednocześnie akcję ,,Producenci dla nauki”.

LEŚNA KURKA NA STOŁACH DORY METAL
07 października w Świeciu nad Wisłą królowała na stołach leśna 
kurka. Jedenaście drużyn kucharskich ugotowało po trzy dania,
w których dodatkiem była kurka, czyli pieprznik jadalny. Młodzi 
adepci sztuki kulinarnej prezentowali swój talent i umiejętności 
podczas kulinarnego konkursu o ,,Puchar Złotej Kurki”. 

 

KULINARNY RAJD MISTRZÓW
Kulinarny Rajd Mistrzów we Wrocławiu to konkurs dla młodych 
talentów sztuki kulinarnej, a właściwie kuźnia polskich talentów 
kucharskich. Dora Metal również uczestniczyła w tym prestiżowym 
wydarzeniu.



WYDARZENIA
LOKALNE
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W pierwszej edycji konkursu ,,Wyzwól społeczną energię 
z Dora Metal” otrzymaliśmy aż 20 zgłoszeń!
Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy 
i przyznajemy, że wybór tych najlepszych nie był dla 
Komisji łatwym zadaniem. Nadesłane do nas projekty były 
ciekawe, pomysłowe i kreatywne. Okazuje się, że liderzy 
lokalnej społeczności to niepozorne, a jednocześnie silne 
ogniwa. Wyłoniliśmy te wyjątkowe, a autorzy 5 najlep-
szych projektów otrzymali nagrody główne w postaci 
wsparcia finansowego na wprowadzenie wybranych 
projektów w życie. 

Przedstawiamy zwycięzców konkursu:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie ,,Empatia”

• projekt pt.: ,,Równe szanse dla ziemniaka – impreza 
integracyjna dla osób niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”

Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance 
• projekt pt.: ,,Rodzinna energia”

Publiczne Gimnazjum w Czarnkowie 
• projekt pt.: ,,II Czarnkowski Koncert Noworoczny ,
,Hej kolęda, kolęda”

Międzynarodowe stowarzyszenie przyszłości, edukacji
i rozwoju człowieka

• projekt pt.: ,,Mikołajkowa impreza sportowo-artystyczna”

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury 
• projekt pt.: ,,Strefa Swobodnych Spotkań”

23 XVII DZIEŃ SPIECZONEGO BLIŹNIAKA 

29 sierpnia 2015 r. Dora Metal po raz kolejny miała przyjemność 
zostać Sponsorem Głównym corocznego wydarzenia o nazwie 
"Dzień Spieczonego Bliźniaka”. Jest to spotkanie bliźniąt, ich 
rodzin i przyjaciół, którzy na koniec lata przyjeżdżają z całej Polski 
do gościnnego Czarnkowa, aby na wesoło pożegnać wakacje
i lato. Co roku odwiedza nasze miasto ponad 100 par bliźniaków 
i kilka tysięcy widzów, którzy doceniają walory turystyczne 
Czarnkowa i dobrze bawią się u nas w towarzystwie bliźniaków.

DORA METAL WSPIERA LOKALNE 
SPOŁECZNOŚCI







Więcej niż

OKAP
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Odpowiednio zaprojektowany układ wentylacyjny w pomieszczeniach charakteryzujących 

się dużymi zyskami ciepła oraz wilgoci powinien zapewniać pracującym w nich osobom 

odpowiedni komfort cieplny, dobre samopoczucie oraz powietrze pozbawione rozmaitych 

zanieczyszczeń oraz zapachów. 

NOWOCZESNE SPOSOBY FILTRACJI
Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje okapów: wyciągowe (które wychwytują oraz odprowadzają ciepło, parę oraz intensywne zapachy), 
nawiewowo-wyciągowe (których dodatkowym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego bilansu wyciąganego i nawiewanego powietrza) oraz 
kondensacyjne (przeznaczone do kondensacji i usuwania wykroplonej na ścianach okapu pary wodnej, wytwarzanej przez urządzenia kuchenne). 
Dobór rodzaju oraz wielkości okapu zależy w największym stopniu od rodzaju pomieszczenia oraz infrastruktury wentylacyjnej w budynku. 
Pamiętać jednak należy, że ogólna efektywność i funkcjonalność każdego z trzech wymienionych typów zależy również od rodzaju zastosowanych 
w nich filtrów.
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Czysto, cicho, bezpiecznie. Dora Metal produkuje nie tylko okapy, ale 
także rozwija technologie zapewniające wysoki poziom filtracji 
odprowadzanego przez nie powietrza. Konstrukcja okapów tej firmy 
wyróżnia się poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań techno-
logicznych, które wydatnie wpływają na wydajność oraz ekonomikę 
ich pracy. Innowacyjna komora wentylacyjna wykonana w technologii 
Silent Hood zapewnia spadek poziomu hałasu o ok. 15 dB(A), co 
niewątpliwie wpływa na poprawę komfortu pracy. Rozwiązanie 
Capture Hood pozwala z kolei na zmniejszenie ilości wywiewanego 
powietrza o 25% względem tradycyjnych okapów wyciągowych. 
Perforowana ściana czołowa okapów wykonana w technologii Captu-
re Air uzupełnia poziom świeżego powietrza w strefie pracy, co 
przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Kluczowy 
element Pure Efficiency+TM stanowi nowoczesny system filtracji 
powietrza, oparty na dwóch zasadniczych komponentach. Pierwszym 
z nich jest mechaniczny filtr inercyjny, wykonany w technologii Micro 
Drop. Jest to swoisty „łapacz tłuszczu”, umożliwiający odseparowanie 
zanieczyszczeń z efektywnością sięgającą 99%. Zasada jego pracy 
wykorzystuje siłę odśrodkową oraz siłę grawitacji w celu oddzielenia 
zanieczyszczeń w postaci cząsteczek tłuszczu. Cały proces polega na 
przepływie zanieczyszczonego powietrza przez odpowiednio 
zaprojektowane przegrody filtra, które powodują zmniejszenie 
prędkości cząsteczek zanieczyszczenia, co w efekcie prowadzi do ich 
wytrącenia z głównego nurtu przepływu powietrza. 
Drugi stopień filtracji to specjalny filtr UV, wykonany w unikatowej 
technologii HoodLight UV. Zapewnia ona wysoką skuteczność 
podczas filtracji wyciąganego powietrza oraz niwelowania intensywnych 
zapachów. Działanie filtra polega na połączeniu oddziaływania przy 
pomocy promieniowania UV z działaniem ze strony cząstek ozonu.  

=

nowoczesna 
filtracja

blisko 100% oczyszczenie
powietrza

komfort pracy
poprzez zastosowanie
okapów Dora Metal

+

Oczyszczone powietrze pozwala zachować lepszą higienę kanałów wentylacyjnych, jak i samego 
okapu, co wydatnie obniża koszty ich eksploatacji. Dodatkowo przefiltrowane powietrze może 

być powtórnie wykorzystane w celu odzysku ciepła. Stopień tego odzysku sięgać może 
nawet 80%, co niewątpliwie wiąże się z oszczędnością energii. Dochodzi do tego możliwość 
wyrzutu powietrza z pomieszczenia bezpośrednio na zewnątrz nawet w bliskiej odległości z 
przebywającymi ludźmi, bez narażania ich na dyskomfort. Pozostaje jednak pytanie o wybór 
odpowiedniej technologii, która zapewni wysoki poziom oczyszczenia powietrza. Spośród 
dostępnych na polskim rynku rozwiązań wyróżnić należy ofertę firmy Dora Metal. Szczególnie 

interesujący dla restauratora wydaje się kompleksowy pakiet Pure Efficiency+TM, zapewniający 
dostęp do technologii i urządzeń, które użytkownik może swobodnie wybierać i konfigurować, 

w zależności od potrzeb. 

Cały proces ma charakter czysto fizyczny i odbywa się bez jakiegokol
w zamyśle nawzajem się uzupełniać. Cząsteczki tłuszczu wytwarzane 
podczas procesu gotowania w pierwszej kolejności zatrzymywane są 
przez filtr mechaniczny. Małe zanieczyszczenia, które przedostają się 
przez filtr metalowy, poddawane są działaniu promieni UV, powodu-
jących rozbicie cząstek tłuszczu na cząsteczki mniejsze w wyniku 
reakcji fotochemicznej. Małe cząsteczki tłuszczów oraz zapachów 
łączą się z ozonem, przekształcającym je w dwutlenek węgla, wodę 
i niewielką ilość pyłu, które zostają następnie wyrzucone z wywiewa-
nym powietrzem. Warunkiem powodzenia całego procesu jest 
odpowiednio długie poddawanie odprowadzanego powietrza 
działaniu ozonu. Technologia HoodLight UV zapewnia blisko 100% 
skuteczność oczyszczania powietrza. Dodatkowo wpływa korzystnie 
na kanały wentylacyjne poprzez ich samoczynne czyszczenie. Dzięki 
temu uzyskujemy niższe koszty ich konserwacji oraz zwiększamy 
komfort użytkowania samego okapu. Warto dodać, że oba rozwiązania 
spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i posiadają potwierdzające 
ten fakt certyfikaty. 

Oferta firmy Dora Metal obejmuje całodobową opiekę serwisową 
oraz dostęp do pełnej bazy komponentów serwisowych w magazynie 
fabrycznym. Nie bez znaczenia jest w tym względzie fakt, że oferowany 
produkt został w 100% opracowany i wyprodukowany w Polsce. 
W takiej sytuacji możemy liczyć na wsparcie techniczne ze strony 
głównego inżyniera wyrobu, który jest w stanie dostosować go do 
naszych indywidualnych potrzeb, jak również na bieżąco wprowa-
dzać do niego zmiany. Bez wątpienia oferta firmy Dora Metal wyróżnia 
się pod tym względem na tle konkurencji. 

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ 
I KOMFORT PRACY
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„Projektujemy, tworzymy i dostarczamy koncepty dla restauracji typu 
Fast Food. Koncentrujemy się na wizji naszych Klientów w oparciu o 
naszą wiedzę i doświadczenie. Naszym priorytetem jest zadowolenie 
Klienta, dzięki jakości produktów i skutecznym rozwiązaniom.

FastFOOD

W naszym asortymencie znajdą Państwo najwyższej jakości koncepty 
gastronomiczne, dopasowane do specyfikacji restauracji typu Fast Food. 
Nasze produkty wykonywane są z najwyższej jakości materiałów i podze-
społów. Zaprojektowane są w taki sposób , aby  były niezawodne i cieszyły 
oko swoim design'em. Dzięki temu gwarancja na nasze produkty jest 
dłuższa niż dla produktów oferowanych przez konkurencję.
Właściciele stacji oczekują, że urządzenia, w które inwestują będą funkcjo-
nowały w sposób skuteczny i co najważniejsze  -  będą bezawaryjne. 
Oczywiście, jak w  przypadku każdego produktu, istnieje możliwość awarii. 
INSTANCO jest przygotowane na taką ewentualność, zapewniając swoim 
Klientom natychmiastową obsługę serwisową.
Klienci stacji paliw oczekują urozmaicenia, wychodzącego poza tak 
popularne już w Polsce Hot Dogi. Dlatego nasza firma stworzyła koncepty 
wychodzące poza obszar tego, co dziś dostępne. Dajemy nowe możliwości 
jako jedyni w Polsce.”

Koncepty

Nowość

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE

Jacek Polcyn,
Prezes firmy INSTANCO

www.instanco.com
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KONCEPT

Hot Dog
KONCEPT

Pizza

KONCEPT

Sandwich
KONCEPT

Chicken

KONCEPT

Burger
KONCEPT

Universal

W pełni kompaktowy zestaw urządzeń do przygotowywania
wyśmienitych Hot Dogów francuskich oraz tradycyjnych.

Prosty, w pełni zintegrowany z procesem technologicznym 
koncept, który pozwoli Ci na szybkie przygotowanie i wydanie
pizzy.

Bazą konceptu jest niezawodne i bardzo
ergonomiczne urządzenie do przygotowywania
i ekspozycji kanapek.

Sercem tego konceptu jest rożen. Musi być to urządzenie
potrafiące równomiernie opiekać, być wygodne w obsłudze
i oszczędne, a taka właśnie jest nasza propozycja.

Jest idealnym rozwiązaniem dla restauratorów
poszukujących kompleksowego wyposażenia
w małej przestrzeni, pozwalającego na 
przyrządzenie najlepszych burgerów w okolicy.

To koncept o najszerszej gamie konfiguracji.
Jest odpowiedzią dla klientów poszukujących
opcji dla przygotowania różnych dań.



WYDARZENIA W CENTRUM TECHNIKI
KULINARNEJ
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GLOBAL SUSHI CHALLENGE 2015 
Global Sushi Challenge to największy, jaki został zorganizowany do tej 
pory, międzynarodowy konkurs dla sushi masterów. Celem „Global 
Sushi Challenge” była prezentacja najwyższej jakości sushi przy 
zastosowaniu zaawansowanych technik, z zachowaniem najwyższych 
zasad bezpieczeństwa i zarządzania produktem. Specjalistyczne 
seminaria oraz finał konkursu odbyły się w naszym Centrum Techniki 
Kulinarnej.

BOCUSE D`OR POLAND 2015
Bocuse d’Or to najbardziej prestiżowy konkurs kulinarny na świecie, 
powołany do życia w 1987 roku przez Paula Bocuse – wybitnego szefa 
kuchni, ojca ruchu nouvelle cuisine. W organizowanym co dwa lata 
konkursie bierze udział kilkadziesiąt krajów z Europy, Azji i Ameryki. 
Każdy z krajów wyłania swojego reprezentanta w krajowych elimina-
cjach. Eliminacje Polski odbyły się w Centrum Techniki Kulinarnej. 
Zeszłoroczna edycja była wyjątkowa także za sprawą niezwykłych 
gości. W jury konkursu zasiedli dwaj nagrodzeni gwiazdkami Przewod-
nika Michelin mistrzowie kuchni – Michel Roth i François Adamski, 
którzy są zwycięzcami Bocuse d’Or z lat 1991 i 2001.

SZKOLENIE DLA SZEFÓW KUCHNI ORGANIZOWANE Z OSSKIC „KLASYKA W NOWOCZESNYM WYDANIU” 
Warsztaty miały na celu pokazanie trików i metod kulinarnych: 
jak w prosty sposób z kaszy zrobić pyszny i efektowny dodatek, 
wariacje na temat ziemniaka, suflety, ale nie tylko w słodkiej postaci. 
Zastosowaliśmy klasyczne surowce i pokazaliśmy ich współczesną 
formę, która powstała dzięki wykorzystaniu różnych stanów 
skupienia. 

Przygotowaliśmy domowe musztardy, puszyste sosy czy puree, a także 
elementy deserów. To była zabawa w uatrakcyjnianie normalności oraz 
hołd złożony polskiej kuchni i typowo polskim produktom. 
Szkolenie poprowadził m. in. Jarosław Uściński, prezes Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz kucharz o wieloletnim 
doświadczeniu i z mnóstwem sukcesów zawodowych.
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SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW „POZNAJ SOUS VIDE W CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ”
Warsztaty kulinarne zorganizowane przy współpracy Centrum Techniki Kulinarnej oraz Marcina Jabłońskiego dotyczyły zalet przygotowywania dań 
metodą sous vide. Spotkanie obejmowało część teoretyczną (metody gotowania, dobór sprzętu), praktyczną (dostosowanie temperatur) oraz 
wykorzystanie olejów smakowych. Wspólnie omówiliśmy i przygotowaliśmy wyborne mięsa, ryby i frutti di mare, warzywa oraz owoce. Podjęliśmy też 
moment na tematykę infuzji alkoholu i olejów smakowych.

Prowadzącym był Marcin Jabłoński – jeden z najbardziej znanych i utalentowanych kucharzy w tej części Europy. Swoje doświadczenie zawodowe 
zdobywał w najlepszych restauracjach w Polsce i na świecie.

VII EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO „KUCHNIA POLSKA W TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2015”
Grudzień upłynął pod znakiem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W nawiązaniu do tego święta, 4 grudnia w Centrum Techniki Kulinarnej 
DORAM w Warszawie zorganizowano VII Ogólnopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2015”. 
Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego z Warszawy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów 
Kuchni i Cukierni, Grupa Dora Metal – producent urządzeń i mebli gastronomicznych oraz firma Apro Trade/Akademia Kawy.
W konkursie wzięło udział 12 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Zgodnie z regulaminem konkursu każdy zespół musiał przygotować zakąskę 
o charakterze wigilijnym z wykorzystaniem suma i szpinaku oraz wykwintne danie zasadnicze z wykorzystaniem tuszki z królika. Profesjonalne jury 
składające się z szefów kuchni renomowanych restauracji przyznało punkty za:
• sporządzenie sosu holenderskiego;
• przygotowanie mis en place,
• przygotowanie i czystość na stanowisku pracy ,
• profesjonalny sposób wykonywania pracy,
• wygląd stanowiska po zakończeniu pracy,



TARGI BRANŻOWE

DORA METAL PODBIJA FRANCJĘ
W Lyonie w styczniu 2015 w środkowo-wschodniej Francji, Dora Metal, za 
pośrednictwem firmy Dora Metal France, zaprezentowała swoje urządzenia 
podczas Międzynarodowych Targów Gastronomii, Hotelarstwa i Żywienia 
(SIRHA).

CZEKOLADOWA STATUETKA NA EUROGASTRO 2015
W trakcie EuroGastro 2015, na ponad 80 metrowym stoisku Grupy Dora Metal, 
zwiedzający mogli zapoznać się z bogatą ofertą firm Dora Metal oraz Kromet. 
Spotkaniom z Klientami zainteresowanymi ofertą firm towarzyszył pokaz kulinarny, 
w trakcie którego nasz kucharz oraz kucharz z ramienia firmy Sokołów, zdradzali 
gościom sekrety przygotowania idealnego steka. Dodatkowo Klienci mogli 
degustować opiekane kiełbaski w bułce, przygotowane na module Hot-Dog.

Jan Polcyn, Prezes Firmy Dora Metal, podczas aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji 
Sprzymierzeni z GROM wylicytował czekoladową statuetkę ,,Nurka Bojowego JW 
GROM”, która została przygotowana przez mistrzów cukiernictwa: Tomasza Dekera 
oraz Pawła Mieszały. Zebrane fundusze zasilą Fundację, której celem jest organizo-
wanie pomocy dla weteranów, żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych 
i ich rodzin, wymagających wsparcia w przypadku ciężkiej choroby, wypadków 
losowych powiązanych z wykonywaną służbą, czy trudnej sytuacji materialnej 
i rodzinnej.

NOWCZESNE ROZWIAZANIA NA STACJACH PALIW
W dniach 13-15 maja 2015r. odbyły się 22. Międzynarodowe Targi ,,Stacja Paliw” 
w Warszawie, skupiające wystawców z restauracji szybkoobsługowych. 
Tegoroczna wystawa zgromadziła rzeszę zainteresowanych klientów. 
Zespół firmy DORA METAL uczestniczył w wystawie prezentując m. in. piec 
piekarniczy. 

GRUPA DORA METAL NA HOST 2015 W MEDIOLANIE
W dniach 23-27 października 2015r.  odbyła się 39. edycja targów Host w Fierra 
Milano. Podczas największych targów branży HoReCa w Europie nie zabrakło 
reprezentacji Grupy Dora Metal.  Na blisko 140 metrowym stoisku, które z pewno-
ścią zaskoczyło innowacyjnością, zaprezentowano podczas pięciu dni targowych 
siedem grup asortymentowych w nowym designie i jeszcze wyższej jakości. 

Targi zaskakiwały ogromem i rozmachem z jakim zostały zorganizowane. Ponad 133 
tysiące zwiedzających z całego świata przyniosło korzyść w postaci wielu zdobytych 
kontaktów biznesowych.
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Monoblok jest jednym z najbardziej docenianych produktów marki Kromet. Jest to idealne rozwiązanie dla osób 
szukających doskonałej wytrzymałości, higieny i urody dla różnych stylów kuchni. Specjalną propozycję wyspy 
stanowi monoblok, oferując odporność i wydajność. Dzięki temu doskonale sprawdzą się w każdej restauracji. 
Urządzenie cechuje również stylistyka, ergonomia i przede wszystkim indywidualny charakter. Monoblok jest 
rozwiązaniem całkowicie indywidualnym, tworzonym na potrzeby danej kuchni, a nawet szefa kuchni. Pozwala 
w sposób ergonomiczny dobrać układ urządzeń przy zachowaniu pełnej higieny, gdyż górna płyta robocza 
stanowi jeden monolit.  

Firma Kromet to jedyny polski producent monobloków. Głównymi zaletami urządzenia jest wysoka jakość 
i ergonomia produktu, a także elastyczność producenta, u którego każdy Klient jest w stanie dobrać sprzęt 
według własnych potrzeb. Monoblok to prestiż dla kuchni o najwyższych standardach, zapewniający komfort 
pracy.
 
Dobrze zaprojektowany monoblok powinien stanowić serce kuchni, ponieważ decyduje o jej funkcjonalności 
i wydajności. Zarówno wybór odpowiednich modułów, jak i ich kompozycja zawsze muszą być poparte 
fachowym doradztwem. Należy pamiętać, że wyposażenie kuchni zależy nie tylko od rodzaju obiektu gastrono-
micznego, ale również od systemu obsługi Klienta.

Monoblok jest konfigurowalny, dzięki czemu umożliwia skład linii z różnych elementów, np.:
▪piekarnik elektryczny,
▪podstawa chłodnicza,
▪płyty indukcyjne,
▪płyta bezpośredniego smażenia (płyta płaska oraz płyta ryflowana),
▪stanowisko neutralne,
▪podstawa chłodnicza szafkowa.

Dodatkowo dostępny jest asortyment:
▪ryling,
▪półka na akcesoria kuchenne,
▪półka na salamander lub piec konwekcyjny,
▪półka do przygotowywania potraw.

Monoblok można zaprojektować w szczegółach, stosując wszystkie indywidualne cechy, które sprostają wyma-
gającym rozwiązaniom. Dodatkowym atutem jest możliwość dobrania kolorów na drzwi, panele sterowania 
i załączone panele. Tak dobrany Monoblok idealnie pasuje do ostatnio bardzo popularnych kuchni typu „open 
kitchen”.

ATUTY PRODUKTU: 
▪jednoczęściowy blat, bez spawów, 
  ze stali nierdzewnej AISI 304 
  o grubości 3 mm,
▪jednoczęściowy panel sterowania,
▪chromowane uchwyty,
▪chromowane pokrętło,
▪panel sterowania, drzwi i panele 
  boczne mogą być malowane 
  w niestandardowym kolorze.

MONOBLOK



REALIZACJE 2015

Hotel Natura Residence, SiewierzHotel Natura Residence, Siewierz

Hotel Atlanta, Jeżewo Stare

Amazon, Poznań

Limanova Hotel, LimanowaLimanova Hotel, Limanowa

Erlebnisbad Verwell, Verden, Niemcy

Guty Food, Galeria Jastrzębie, Jastrzębie Zdrój

Mitsubishi Electric Deutshland, Ratingen, Niemcy

European School of Strasbourg, Strasburg, FrancjaEuropean School of Strasbourg, Strasburg, Francja


