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PODSUMOWANIE

PEŁEN SUKCESÓW ROK 2009
INNOWACYJNE PRODUKTY, UDANE REALIZACJE oraz UZNANIE  
ze strony klientów i fachowców z branży gastronomicznej 

Rok 2009, wbrew wszelkim światowym tendencjom, to kolejny dobry rok dla DORY  
METAL, o czym świadczą nie tylko wyniki sprzedaży, ale także liczne nagrody  
i wyróżnienia, jakie przyznano firmie, doceniając jej osiągnięcia technologiczne, 
wysoką jakość wyrobów oraz rzetelność i profesjonalizm w działaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZMY
do  odwiedzenia  naszego  stoiska   pod-
czas   XIV   edycji  Międzynarodowych 
Targów Gastronomicznych EuroGastro,   
odbywających się w  Warszawie przy ul. 
Marsa 56C   w  terminie 24-26 .03.2010 r.    

Z przyjemnością przedstawimy Państwu 
naszą najnowszą ofertę w zakresie  urzą-
dzeń gastronomicznych.

Grupa Dora Metal

Stoisko nr A-3 w sektorze A     

CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ 
DORAM

Otwarcie we wrześniu w Warsza-
wie CTK DORAM – pierwszego 
i jedynego w Polsce na taką 
skalę, miejsca organizacji fe-
stiwali i pokazów kulinarnych, 
konkursów, szkoleń, konfe-
rencji i kursów gastronomicz-
nych, było niewątpliwie bardzo-
ważnym wydarzeniem w branży  
i ogromnym sukcesem firmy.

www.ctk.doram.pl

NAGRODA  za  NAJLEPSZY PRODUKT TARGÓW EUROGASTRO 2009  !!!

W kategorii „Wyposażenie i opro-
gramowanie dla sal restauracyjnych  
i barów” dla wprowadzonych na rynek  
w 2009, innowacyjnych i awangardowych  
MOBILNYCH SYSTEMÓW  BANKIETO-
WYCH WIKTOR.

Kolejny raz w gronie tych, z którymi warto współpracować !

 
Tytuł  PRZEDSIĘBIORSTWA  FAIR  PLAY 2009  przyznany firmie już po 
raz jedenasty jest nagrodą dla firmy bardzo cenną,  ponieważ  potwier-
dza, iż DORA METAL  w swych działaniach kieruje się 
rzetelnością, lojalnością i uczciwością  oraz  uwzględnia 
potrzeby partnerów  biznesowych, społeczności lokalnej  
i pracowników, a także chętnie wspiera przedsięwzięcia 
charytatywne. 

SOLIDNI W BIZNESIE  !!!  TYTUŁ SOLIDNEJ FIRMY 

DORA METAL uzyskała już 5-krotnie, dzięki czemu nagrodzo-
na została ZŁOTYM CERTYFIKATEM.  Firma po raz kolejny  
pozytywnie przeszła wszystkie etapy weryfikacji i znalazła się  
w gronie rzetelnych firm, nominowanych do tego zaszczytne-
go tytułu.

Miło nam poinformować Państwa, iż dąże-
nia firmy, a w szczególności jej właściciela, 
do wdrażania nowoczesnych standardów 
w produkcji urządzeń i mebli gastrono-
micznych zostały docenione przez Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Spożywczego NOT.  Za wybitne 
osiągnięcia zawodowe na tym polu, Prezes 
Zarządu Jan Polcyn ode-
brał z rąk dr hab. Andrze-
ja Borysa, Prezesa Zarzą-
du SIT SPOŻ, odznakę  
i Honorowe Członko-
stwo STOWARZYSZENIA.

2009
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PODSUMOWANIE

LINIA EKO

LINIA 900

KOLEJNY, DOBRY ROK DLA  KROMETU
NOWATORSKIE URZĄDZENIA najwyższej jakości 
WYRÓŻNIENIA i POPULARNOŚĆ w branży gastronomicznej

Rok 2009, mimo licznych zapowiedzi, okazał się pomyślny 
dla  firmy Kromet; działania i polityka zakładu przyniosły 
zamierzony, pozytywny efekt, a 50-letnie doświadczenie 
jest w tej branży niezastąpionym atutem. 

LINIA 900  - jakość w każdym szczególe 

Wprowadzenie nowatorskiej linii 900 okazało się strzałem  
w dziesiątkę. Produkt cieszy się dużym uznaniem, a zastosowa-
ne w nim udoskonalenia i nowoczesne rozwiązania sprostają 
oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów:
• łatwe, skuteczne łączenie poszczególnych elementów  

w modułowy blok termiczny za pomocą specjalnie zapro-
jektowanej  listwy

• najwyższa higiena pracy  dzięki uzyskaniu absolutnej 
szczelności przestrzeni pomiędzy modułami

• estetyczne i regulowane nogi wykonane ze stali nierdzew-
nej

LINIA EKO  - nowoczesne rozwiązania

Niezwykle popularną wśród naszych klientów LINIĘ EKO,  
w roku 2009, uzupełniły nowe urządzenia,  między inny-
mi: kuchnie elektryczne z płytami uchylnymi na podstawie 
otwartej oraz z piekarnikiem elektrycznym. Zainteresowanie 
nowymi produktami przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, 
co skłoniło nas do kontynuacji prac nad poszerzaniem asor-
tymentu. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy Państwu 
mogli zaproponować nowe modele tej linii.

Rok 2009 to niewątpliwe czas poświęcony wytężonej pracy, którego efekty są widoczne już dziś. Dowodem tego są cenne  
nagrody i wyróżnienia, jakie przyznano firmie za jej osiągnięcia.  To z pewnością pozwoli z optymizmem spojrzeć na wyzwa-
nia, jakie stawia przed nami nowy 2010 rok.

Tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2009 
nadany za kontynuację wcześniej obranej dobrej polityki 
biznesu, co oznacza, iż  firma w dalszym ciągu spełnia po-
trzeby swoich klientów w kraju i za granicą, lojalnie  wy-
pełnia zobowiązania wobec dostawców, działa zgodnie  
z przepisami prawa i urzędów, a także jest pozytywnie  postrze-
gana przez otoczenie biznesowe, jak i społeczność lokalną, 
uwzględnia dobro i potrzeby pracowników.

Grupa DORA METAL

Grupa DORA METAL

Kromet wśród  DIAMENTÓW  
Forbes 2009

Prestiżowa nagroda DIAMENT
miesięcznika FORBES 2009, 
przyznana za dynamikę zwięk-
szania wartości firmy w ostatnich 
latach.
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CIĄGI WYDAWCZE - 100% PROFESJONALIZMU
Ciągi wydawcze  DORA METAL— to nowoczesny i sprawny system wydawania potraw zimnych i gorących,  który stanowi nie-
odzowny element wyposażenia lokalu gastronomicznego. Łączą w sobie trwałość, estetyczność, funkcjonalność i nowoczesność. 

Ciągi wydawcze zapewniają: 
- atrakcyjne zaprezentowanie ciepłych i zimnych dań, surówek, sałatek, deserów i napojów 
- przechowywanie potraw we właściwej temperaturze 
- szybką i dobrze zorganizowaną obsługę klienta

Z  uwagi na zróżnicowane oczekiwania i wymagania klien-
tów co do zastosowanych rozwiązań technologicznych, 
prezentujemy  ofertę ciągów  wydawczych w dwóch liniach: 
Linia ZORIAN — w której wszystkie urządzenia wbudowa-
ne są w podstawę szafkową
Linia OSKAR — w której wszystkie urządzenia wbudowa-
ne są w podstawę szkieletową

W skład ciągów wydawczych mogą wchodzić:
• segmenty chłodnicze: z płytą , wanną  lub witryną 

chłodniczą
• segmenty grzewcze: bemary, stanowiska z podgrze-

waną płytą
• elementy uzupełniające ciąg i usprawniające obsłu-

gę: stanowiska neutralne, stanowiska do wydawania 
talerzy, tac i sztućców, nadstawki

W ofercie firmy znajdują  się także  ciągi wydawcze zbudowane w 
oparciu o mobilne systemy  bufetowe, dające możliwość całkowicie 
dowolnego doboru,  konfiguracji, jak i swobodnego przemieszczania  
poszczególnych elementów ciągu w zależności od własnych potrzeb, 
a także w oparciu o urządzenia do zabudowy. Te ostatnie stano-
wią idealne rozwiązanie dla poszukujących funkcjonalnych i łatwych  
w montażu  wyrobów, dających nieograniczone możliwości indywi-
dualnej zabudowy ciągu urządzeń lub pojedynczych elementów  wy-
dawania potraw zimnych i gorących, pozwalając na uzyskanie niepo-
wtarzalnej i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu. 

niezwykłe rozwiązania...
...harmonia szczegółów
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NASZE REALIZACJE - CIĄGI WYDAWCZE
Grupa DORA METAL
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Podstawowym założeniem inwestora przy realizacji ciągów było uzyskanie 
niepowtarzalnej, ale jednocześnie funkcjonalnej zabudowy dostosowanej do specyficznej 
i nietypowej architektury Galerii SFERA.  Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz wieloletniemu 
doświadczeniu i kreatywności, udało się nam spełnić oczekiwania klienta. Dwa spośród ciągów zaprojektowane 
zostały po łuku z precyzyjnym wycięciem na słupy konstrukcyjne i wyposażone w stanowiska chłodnicze, grzewcze 
i neutralne.  Panele frontowe zabudowy, wykonane w sposób nietypowy z elementów drewnopodobnych 
i polerowanej stali nierdzewnej, pozwoliły na uzyskanie nowoczesnego i interesującego designu.

Poza ciągami wydawczymi wyposażono także zaplecze kuchenne w szafy chłodnicze i mroźnicze, stoły  
i podstawy chłodnicze, okapy wyciągowe centralne produkcji Dora Metal oraz w urządzenia grzewcze 
marki KROMET.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu serię ciągów wydawczych zrealizowanych wspólnie z naszym 
Autoryzowanym Partnerem Handlowym, firmą GASTROMIX ze Skoczowa, do GALERII SFERA 
w Bielsku-Białej.

RESTAURACJA RODOS

RESTAURACJE: AMERICAN HOT DOGS / JESZ CO CHCESZ

RESTAURACJE: MIA PIZZA / CALABRIA



Centrum Techniki Kulinarnej. Nowa przestrzeń MOŻLIWOŚCI.
W warszawskim Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, 16 grudnia 2009 r. odbył się Konkurs 
Sztuki Kulinarnej „Wigilijne Dania Rybne 2009” - Warszawski Turniej Szkół Gastronomicznych. 

W konkursie wzięło udział 8 szkół. Każdą z nich reprezentowały dwie 
drużyny dwuosobowe, a więc jednocześnie w konkursie udział wzię-
ły 32 osoby. Jury w składzie: Jerzy Pasikowski (przewodniczący), 
Maria Burska, Honorata Skowrońska, Robert Sowa, Karol Okrasa, 
Jarosław Uściński, Marcin Piotrowski i Mirosław Reszczyk, nagrodę 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni przyznało Pio-
trowi Kuziela z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego  
w Warszawie i Mateuszowi Wichrowskiemu z Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Warszawie.

Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Laure-
aci konkursu uzyskali nominację do Narodowej Reprezentacji Juniorów, 
która w 2010 r. weźmie udział w mistrzostwach o Puchar Świata w Luk-
semburgu. Nagroda jury za osobowość przypadła Patrycji Brodowskiej 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Pomie-
chówku.  Nagrody dla szkół zostały przydzielone według najwyższej 
sumy punktów zdobytej przez dwie reprezentacje z danej szkoły.  

KONKURSY I SZKOLENIA W CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ

Przedstawiciele jury Karol Okrasa i Robert Sowa oceniają  
zmagania uczestników Konkursu Sztuki Kulinarnej

1
2 3

Piec konwekcyjny firmy KROMET ufundowany 
przez firmę DORA METAL zdobył Zespół Szkół 
Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego  
w Warszawie.

Bemar jezdny dwukomorowy ufundowany 
przez firmę DORA METAL przypadł w udziale 
Zespołowi Szkół Gastronomiczno - Hotelar-
skich w Warszawie.

Wilk do mięsa ufundowany przez firmę HASPOL 
otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku.  
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Jury przyznało także nagrody indywidualne biorącym udział w konkursie 
zespołom dwuosobowym:
 I miejsce zajął duet Mateusza Wichrowskiego i Dominika Kowalczyka 
z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich  w Warszawie. 
II miejsce w tej samej kategorii zajęli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych im. prof. E. Pijanowskiego  w Warszawie, Piotr Kuziela i Adam Bulik.
III miejsce w konkursie zajęły Agnieszka Franczyk i Patrycja Brodowska 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku. 
Lista szkół, które wzięły udział w konkursie:
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, Technikum Nr 2,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie,
- Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie,
- Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie,
- Zespół Szkół nr 1, Technikum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
- Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie,
- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku.

NOWA PRZESTRZEŃ
MOŻLIWOŚCI

W dniu 4 listopada 2009 r., w Centrum Tech-
niki Kulinarnej odbyły się warsztaty kulinar-
ne dla studentów pierwszego roku Wyższej 
Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Pozna-
niu. Studenci rozpoczynający edukację na tej 
prestiżowej poznańskiej uczelni mieli okazję 
nie tylko zapoznać się z aktualną ofertą pro-
fesjonalnych, nowoczesnych urządzeń sto-
sowanych w kuchni, ale także możliwość ich 
testowania na specjalnie przygotowanych 
stanowiskach treningowych. W wydarzeniu 
uczestniczył m.in. JM dr Roman Dawid Tauber, 
rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastrono-
mii.

Składamy serdeczne podziękowania członkom Jury, które miało niełatwe 
zadanie oceny 32 kucharzy i przygotowanych przez nich potraw. Szcze-
gólnie pragniemy podziękować przewodniczącemu komisji konkursowej 
Panu Jerzemu Pasikowskiemu, który pomógł w merytorycznym przygoto-
waniu konkursu.

od lewej: Marcin Piotrowski, Robert Sowa, Jerzy Pasikowski, Karol Okrasa, Honorata 
Skowrońska, Mirosław Reszczyk
z przodu od lewej: Patrycja Brodowska (nagroda za osobowość) - z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku, Jarosław Uściński

KONKURSY I SZKOLENIA W CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ
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AUTORYZOWANI PARTNERZY HANDLOWI

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY FIRMY DORA METAL

AUTORYZOWANI PARTNERZY HANDLOWI FIRMY KROMET

AUTORYZOWANI PARTNERZY HANDLOWI FIRM DORA METAL I KROMET

Szanowni Państwo

Wszystkim Naszym Partnerom Handlowym serdecznie dziękujemy za zaufanie i współpracę w minionym roku, życząc 
dużo zdrowia, optymizmu i zapału do podejmowania kolejnych wyzwań oraz realizacji ambitnych planów i zamierzeń 
w Nowym 2010 Roku.

Dołożymy wszelkich starań, aby to zaufanie, którym Państwo obdarzyli nasze firmy i produkty, nigdy nie zostało pod-
dane w wątpliwość. Jesteśmy przekonani, iż wyroby naszej firmy mogą śmiało konkurować z podobnymi produktami 
renomowanych firm zachodnich i to nie tylko ceną, ale również nowatorskimi rozwiązaniami oraz precyzją i estetyką 
wykonania. 

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH, których 
profesjonalizm, przychylność i zaangażowanie, pozwoliły na dalszy aktywny rozwój naszych firm, udaną 
współpracę oraz wspólne sukcesy.

W imieniu Grupy DORA METAL
Jan Polcyn

Prezes Zarządu

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

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

Kraków, tel. (12) 260 26 40, 
www.krakgastro.pl, biuro@krakgastro.pl

Koszalin, tel. (94) 346 03 22,  
www.gama.pl, gama@gama.pl

Piła, tel. (67) 213 76 27, 
www.pag.pl, pag@pag.pl

Leszno,  tel. (65) 526 28 45, 
www.stallas.pl, info@stallas.pl

Łódź, tel. (42) 652 58 52, 
www.activus.pl, biuro@activus.plROK ZAŁOŻENIA 1989

GASTRONOMICZNE

PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE

Łódź, tel. (42) 632 82 29, 
gamagastro@onet.pl 

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

Warszawa, tel. (022) 889 78 76,
 www.polberg.pl,  biuro@polberg.pl

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

Kielce, tel. (41) 361 12 31, 
www.restaurator.pl , restaurator@restaurator.pl 

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


