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Nowości 
zaprezentowane na 
Euro Gastro 2007

Najmniejsze schładzarki 
i schładzarko-zamrażarki 

w rodzinie urządzeń 
Dora Metal

INNA FORMA - NOWE MOŻLIWOŚCI
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Schładzarka szokowa 
DM-S 95203
wydajność 12 kg/cykl

+700C

+30C

+700C

DM-S 95203
wydajność 12 kg/cykl

-180C

Schładzarko-zamrażarka szokowa 
DM-S 95103
wydajność 8 kg/cykl



foto: przykładowe rozwiązanie systemu 
urządzeń do zabudowy: bemar 
DM-94943 +nadstawka DM-94583-O

Dora Metal Sp. z o.o. zajmująca się 
produkcją urządzeń gastronomicznych

w roku 2006 obchodziła jubileusz 
15-lecia istnienia. Przez cały ten 
okres swojej działalności Dora Metal 
przyzwyczaiła swoich Klientów do 
stałego rozszerzania oferty handlo-
wej, odważnych prób wprowadzania 
na rynek nowych produktów, stawia 
sobie bardzo ambitnych celów 
w zakresie dostosowania swojej ofer-
ty do potrzeb, jakie stawiał rynek.
Najlepszym momentem do zapre-
zentowania kolejnej nowej gamy produktów były 
niewątpliwie tegoroczne targi gastronomiczne „Euro-
Gastro 2007”. Stoiska fi rm Dora Metal i Kromet cie-
szyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Z kolekcji nowości: Ciągi wydawcze 
i urządzenia do zabudowy

Kolejnymi nowościami zaprezentowanymi na tegorocz-
nych targach Euro-Gastro 2007 w Warszawie były 
systemy wydawania posiłków, które dzięki zastoso-
waniu szerokiej gamy urządzeń produkcji Dora Metal 
stanowią bardzo praktyczną i uniwersalną ofertę na 
europejskich rynkach.
Dora Metal zaprezentowała w tej dziedzinie urządze-
nia chłodnicze, grzewcze i neutralne dostosowane do 
potrzeb Klientów.
Oferta nowych urządzeń wydawczych daje nieograni-
czone możliwości zastosowania gotowych modułów 
ciągów wydawczych lub pozwala zastosować urządze-
nia do indywidualnej zabudowy, dostosowując je do 
własnej aranżacji i projektu wnętrz.
Z uwagi na zróżnicowanie oczekiwań i wymagania 
Klientów co do zastosowania rozwiązań technologicz-
nych, prezentujemy ofertę ciągów wydawczych w dwóch 
liniach: 
Linia OSKAR – w której wszystkie urządzenia są wbu-

dowane w podstawę szkieletową 
Linia ZORIAN – w której wszystkie urządzenia są 
wbudowane w podstawę szafkową 
Ufamy, iż nowoczesne wzornictwo, szeroka oferta urzą-
dzeń oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe 
pozwolą Państwu na uzyskanie niepowtarzalnej 
i dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki ciągu, 
którą gwarantuje solidność i profesjonalizm fi rmy 
Dora Metal.
Szeroka oferta urządzeń połączona z szeroką gamą 
materiałów wykończeniowych w wielu wariantach 
kolorystycznych 
stwarza bar-
dzo atrakcyjną 
propozycje 
skierowaną do 
szerokiej rzeszy 
odbiorców.
Jako jedyny 
producent w 
Polsce oferujemy 
m.in. wanny 
do ekspozycji 
na lodzie ( np. 
model: DM 
94931 dostępny 
w trzech wielkościach)  oraz linię urządzeń do zabu-
dowy. Atrakcyjność oferty Dora Metal polega nie tylko 
na wysokiej jakości i praktyczności jej produktów, ale 
również na łatwej dostępności oferty dzięki bardzo 
aktywnemu systemowi dystrybucji.

foto: nowy ciąg wydawczy w konfi guracji
- witryna z wanną chłodniczą DM-94940.3, 
dystrybutor talerzy DM-94976, bemar DM-94943+
nadstawka DM-94580G
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foto: W bloku termicznym zastosowa-
no podstawy chłodnicze o pojemności 
2xGN 1/1 h=100

Otwierając restaurację każdy inwestor 
poszukuje sposobu, aby jego lokal 

stał się miejscem magicznym, unikato-
wym i był atrakcyjny dla klientów.

Najczęstszym rozwiązaniem jest stworzenie wystroju 
wnętrza wyrażającego indywidualny charakter odpo-
wiadający np. serwowanej kuchni czy też tematyce 
nawiązującej do jej nazwy. Przykładem stworzenia ma-
gicznych miejsc 
są restauracje 
japońskie lub 
chińskie, w więk-
szości których 
dania są przy-
gotowywane na 
oczach Klientów. 
Kromet , podą-
żając za tren-
dami na rynku 
gastronomicz-
nym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli 
restauracji stworzył nowoczesny blok termiczny. 
Zestaw składa się z kilku urządzeń grzewczych i chłod-
niczych, które są niezbędne dla funkcjonowania kuchni 
hotelowej czy restauracyjnej. 
W podstawowym układzie umieszczonym na jednej 
obrotowej platformie w kształcie koła sterowanej 
zdalnie pilotem znajdują się: 
2-palnikowa kuchnia gazowa, 2-płytowa kuchnia 
ceramiczna, frytownica o poj. 10L, ryfl owana  płyta 

grillowa, patelnia o 
poj. 0,15 m2, bemar 
GN 1/1 h=150mm, 
makaroniarka, 
podgrzewacz frytek, 
piekarnik elektryczny, 
stanowiska robocze 
oraz wok indukcyjny 
i dwie podstawy 
chłodnicze 
z szufl adami o poj. 2 x GN 1/1 h=100mm. 
Uniwersalność bloku termicznego pozwala na dowolną 
konfi gurację urządzeń według wymagań szefa kuchni. 
Dzięki stworzeniu nowej formy zestaw ten posiada 
nowoczesny wygląd oraz charakteryzuje się ergonomią 
i walorami użytkowymi. Ponadto kompaktowa forma 
bloku termicznego pozwala na umieszczenie nad blo-
kiem efektownego okapu centralnego.
Podsumowując, nowy blok termiczny dzięki swojej for-
mie pozwala restau-
ratorom stworzyć 
prawdziwy teatr 
kuchenny z kucha-
rzem w roli głównej 
zwiększając 
w ten sposób za-
równo prestiż i kon-
kurencyjność lokalu 
oraz atrakcyjność 
dla Klientów na dyna-
micznie rozwijającym 
się rynku gastronomicznym. Polecamy szczególnie 
nasz blok  dla restauracji  typu  „show kitchen”. Nasze 
urządzenia zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego 
jako wzór przemysłowy pod nr WP 11195.

stworzy 
Twoją prawdziwą kuchnię

www.kromet.com.pl

foto: nowy blok termiczny 
KROMET

Na tegorocznych targach Euro-Gastro 
2007 bardzo mocno zaakcentowa-

ny został system „ugotuj i schłodź”, czyli  
“cook & chill” - system przygotowania żywności 
w kuchni poprzez zastosowanie obróbki termicznej 
produktów, a następnie schładzanie ich w bezpieczny 
sposób stosując urządzenia do obróbki termicznej z serii 
DORAM oraz do szybkiego schładzania tzw. szybko-
schładzarki szokowe produkcji Dora Metal.
Nasza fi rma jako pierwsza w tej części Europy wprowa-

dziła do swojej szerokiej oferty  
szybko-schładzarki, które stają 
się bardzo ważnym elementem
technologii kuchni, zarówno w 
kantynach, hotelach jak 
i w cateringu. Szybki rozwój systemu „ugotuj i schłodź” 
zawdzięczać możemy wielu korzyścią płynącym z jego 
stosowania. Pozwala na rozszerzenie „menu” w restau-
racji, usprawnia pracę poprzez skrócenie procesów 
związanych z obróbką półproduktów, a także, co jest 
bardzo istotne, zmniejsza ryzyko skażenia żywności 

www.dora-metal.pl

Kromet- Twój partner w kuchnii



Dora Metal Sp. z o.o.
PL 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27
tel. +48 (67) 255 20 42, fax +48 (67) 255 25 15www.dora-metal.pl 
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przez drobnoustroje podczas wychładzania. Gwaran-
cją na przeprowadzenie bezpiecznego procesu obróbki 
termicznej oraz szybkiego schłodzenia produktów jest 
możliwość monitoringu całego procesu, co można po-
wierzyć urządzeniom fi rmy Dora Metal i Kromet, które 
wyposażone są m.in. w specjalne sondy kontrolujące 

temperaturę wewnątrz produktu współpracujące 
z mikroprocesorem sterującym całym procesem.
Nowościami w tej dziedzinie są m.in. najmniejsze 
w rodzinie Dora Metal schładzarki DM-S 95203 
i schładzarko-zamrażarki DM-S 95103, schładzarko-
zamrażarki DM-P/S 95105.

  
     
Przykład skutecznej i bezpiecznej technologii, a TY potrzebujesz do tego tylko 3 urządzenia z naszej oferty:

www.kromet.com.pl

Zbliżające się tegoroczne lato 
zapowiada się gorące 

– nasze urządzenia chłodzą szybciej.....

Szafy chłodnicze i mroźnicze serii DM-P i DM-S

UGOTUJ

obróbka termiczna potraw  
w piecu konwekcyjno-parowym 
DORAM DM-54101E  
o poj. 10x1/1 GN

w schładzarce szokowej 
DM-S 95210  
o wydajności 36kg/cykl

w szafi e chłodniczej 
DM-S-92101 o poj. 700L 
(zakres temp.: -20C ÷ +100C)

ponownie w piecu 
konwekcyjno-parowym 
DORAM DM-54101E

NASZA OFERTA DOSTĘPNA W SIECI DEALERSKIEJ (informacja tel. (0-67) 255 20 42, (0-68) 383 53 24


