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GRAND PRIX Ministra Gospodarki 
NAJLEPSZY PRODUKT  XII Międzynarodowych Targów EUROGASTRO 2008

s. 4 

Grupa DORA METAL i KROMET
zaprezentowała profesjonalne urządzenia 

do systemów 

Nowa linia pieców konwekcyjno-parowych  
i schładzarek szokowych firmy DORA METAL

KROMET – uznany w branży
producent maszyn i urządzeń do termicznej 

obróbki żywności obchodzi w tym roku  
Jubileusz 50-lecia powstania firmy.

50 LAT 
TRADYCJI I PROFESJONALIZMU 

s. 5

DLA T YCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

PODWÓJNY SUKCES bloku termicznego

COOK & CHILL 
COOK & FREEZE 

s. 3

CZAS NA COMPACT
- profesjonalny piec, przed 

którym wszystkie drzwi stoją 
otworem

s. 7



Szanowni Państwo
Największe w branży gastronomicznej w Polsce targi – Międzynarodowe Targi Ga-
stronomiczno-Hotelarskie EUROGASTRO 2008 już za nami. Zaprezentowano na 
nich wszechstronną ofertę dla sektora HoReCa.  Ponad 200 wystawców przedstawi-
ło swoje najbardziej atrakcyjne produkty i najnowsze rozwiązania dla hotelarstwa 
i gastronomii. 
W targach EUROGASTRO firmy Grupy DORAM uczestniczą od pierwszych ich edy-
cji, śmiało konkurując swoimi produktami z ofertą firm zachodnich, nie tylko ceną, 
ale również jakością ich wykonania. Tegoroczna edycja była dla grupy DORAM 
szczególną; nie tylko z powodu ogromnego zainteresowania ze strony zwiedza-
jących prezentowaną ofertą, ale także z tytułu nagród, które firmom DORA METAL  
i KROMET przyznano podczas targów. 
Cieszy nas fakt, iż doceniono starania firmy o wysoką jakość wyrobów, innowacyj-
ne rozwiązania konstrukcyjne oraz ciągłe poszukiwania nowych możliwości, aby w 
konsekwencji proponować sprzęt na miarę XXI wieku.
Dziękujemy JURY oraz wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Ser-
deczne podziękowania składamy również Restauracji Portugalskiej PORTUCALE, 
która zapewniła naszym gościom targowym niezapomniane doznania kulinarne.
Powodem do zadowolenia jest również zaobserwowany na targach dynamiczny 
rozwój sektora HoReCa, czego dowodem są nie tylko nowo otwierane restaura-
cje na wysokim poziomie, ale także liczne plany modernizacji obiektów już istnie-
jących i duże zainteresowanie nowymi technologiami stosowanymi w produkcji 
żywności.
Miło nam oddać do rąk Państwa nowy numer naszego magazynu informacyjnego, 
który w znacznej mierze poświęciliśmy Targom EUROGASTRO. Prezentujemy w nim 
także nasze najnowsze produkty. 
Życzymy miłej lektury.
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AKTUALNOŚCI
AGAZYN INFORMACYJNY

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

Dynamicznie rozwijający się rynek usług 
gastronomicznych oraz ogromne zain-
teresowanie nowoczesnymi metodami 

produkcji żywno-
ści, skłoniły firmy 
grupy DORAM do 
zaprezentowania 
wyjątkowo szero-
kiej oferty urzą-
dzeń przeznaczo-
nych do systemu 
schładzania szo-
kowego. 
N i e w ą t p l i -

wie była to największa ekspozycja 
dla w/w systemów tegorocznej edy-
cji targów. Zainteresowanie zwiedza-
jących systemem było bardzo duże,  
a pokazy gotowania na żywo przycią-

gały liczne rzesze widzów, którzy mo-
gli uzyskać wiele cennych informacji  
i wskazówek na temat zastosowania 
systemu w praktyce.
Schładzarki szokowe i schładzarko-zam-
rażarki szokowe to grupa urządzeń, które 
szybko stały się ważnym elementem wypo-
sażenia nowoczesnej kuchni cateringowej, 
hotelowej, restauracji czy cukierni. Są wręcz 
niezbędne tam, gdzie istnieje konieczność 
szybkiego schłodzenia lub zamrożenia po-

trawy natychmiast 
po przeprowadze-
niu obróbki ter-
micznej (gotowanie, 
pieczenie, smaże-
nie). Szybki rozwój 
systemu „ugotuj  
i schłodź” zawdzię-
czać możemy wielu 
korzyściom płyną-

cym z jego stosowania. Pozwala na roz-
szerzenie menu, usprawnia pracę po-
przez skrócenie procesów związanych  
z obróbką półproduktów, a przede wszyst-
kim zmniejsza ryzyko skażenia żywności 
poprzez drobnoustroje podczas wychła-
dzania potraw.
We współpracy z piecami konwekcyjno-
parowymi DORAM pozwalają na realiza-
cję tych procesów zgodnie z wymogami 

HACCP, a możliwość ich podłączenia 
do zewnętrznych urządzeń 
elektronicznych pozwala na 
monitorowanie parametrów 

pracy i procesów produkcji.
Oferta firmy w zakresie schła-
dzarek szokowych jest szcze-
gólnie szeroka: od najmniej-

szych na rynku urządzeń 3 x 1/1 
GN lub tace piekarnicze, poprzez 
schładzarki podblatowe i większe 
na 6, 7, 10, 11 lub 20 pojemników 
1/1 GN lub tac. 

Dużym zainteresowaniem zwie-
dzających cieszyła się zupełnie nowa, 
zaprezentowana po raz pierwszy na 
EUROGASTRO linia urządzeń do schła-
dzania szokowego typu COMPACT, na 
którą składają się schładzarki i schła-
dzarko-zamrażarki o pojemności 7, 11  
i 20 x 1/1 GN oraz piece konwekcyjno-
parowe z wtryskiem bezpośrednim o po-
jemności 7 i 11 x 1/1 GN.
Prezentowane piece konwekcyjno-pa-
rowe w linii COMPACT przy niewielkich 
rozmiarach i nieograniczonych możli-
wościach w zakresie obróbki termicznej, 

mają dużą pojemność oraz wzdłużny 
układ pojemników, co pozwala zastoso-
wać m.in.  pojemniki 1/2 lub 1/3 GN.
Uzupełnieniem lub alternatywą dla pieców 
konwekcyjno-parowych w systemie cook & 
chill może być piec konwekcyjny KROMET 
z funkcją naparowania, dzięki której można 
regulować wilgotność powietrza w komo-
rze.

Największa na Eurogastro ekspozycja dla 
SYSTEMÓW COOK & CHILL
Grupa DORA METAL i KROMET zaprezentowała profesjonalne urządzenia do 
systemów COOK & CHILL  oraz COOK & FREEZE, w tym nową linię COMPACT

Piece konwekcyjno-parowe  
we współpracy ze schładzarkami szokowymi 
pozwalają na organizację pracy kuchni  
w systemie cook & chill

KROMET zaprezentował zmodyfikowaną wersję 
pieców konwekcyjnych, które zostały wyposażone   
w nowy, czytelny panel sterowania z elektronicznym 
wyświetlaczem.



GRAND PRIX Ministra Gospodarki  
dla bloku termicznego KROMET

Blok termiczny  NAJLEPSZYM PRODUKTEM 
XII Międzynarodowych Targów EUROGASTRO 2008

AKTUALNOŚCI
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Kromet Sp. z o.o. – jeden z wiodących  
w branży producentów maszyn i urzą-
dzeń do termicznej obróbki żywności od 
kilku już lat zaskakuje zwiedzających Targi  
EUROGASTRO nowościami w swojej ofer-
cie. Nieustannie poszerza asortyment  
i unowocześnia produkty, nie tylko podąża-
jąc za trendami rynku, ale wręcz je wyzna-
czając.
Na tegorocznych targach firma zaprezento-
wała kilka nowych produktów; m.in.: kocioł 
warzelny z linii 700 o pojemności 80 l, piekar-

niki z komorami przystosowanymi do blach 
GN 2/1, patelnie z linii 900 wyposażone w 
nowe siłowniki, które umożliwiają płynną 
pracę podczas uchylania oraz dwukrotnie 
szybszy powrót do pozycji pierwotnej,  
a także frytkownicę z nową komorą posia-
dającą strefę zimną. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła rów-
nież nowa kuchnia gazowa z płytą grzew-
czą, która umożliwia prowadzenie procesu 
gotowania o zmiennej intensywności, dzię-
ki czemu pozwala na uzyskanie lepszych 
walorów smakowych produktów podda-
wanych obróbce termicznej.

Największym jednak zainteresowa-
niem zwiedzających cieszył się, wpro-
wadzony w roku ubiegłym do oferty, 
termiczny blok obrotowy KROMET,  za-

prezentowany w nowym, wyjątkowo 
atrakcyjnym wykonaniu. 
Doceniony został nie tylko przez tar-
gowych gości, ale również przez 
JURY Konkursu na Najlepszy Produkt  
XII Międzynarodowych Targów EURO-
GASTRO i otrzymał nagrodę GRAND 
PRIX Wiceprezesa Rady Ministrów, Mi-
nistra Gospodarki Waldemara Pawlaka.  
Dodatkowym wyrazem uznania jest  
- towarzysząca uzyskaniu nagrody 
GRAND PRIX – nagroda pieniężna ufun-
dowana przez Ministra Gospodarki. 

Uhonorowany nagrodami blok termicz-
ny umożliwia przygotowanie posiłków na 
jednym stanowisku pracy przez jedną oso-
bę. Połączenie kilku urządzeń termicznych  
i chłodniczych w jeden moduł w kształ-
cie koła, na jednej, obrotowej platformie 
poprawia ergonomię pracy i uatrakcyjnia 
każdą kuchnię. Nowy blok pozwala dzięki 
swojej “obrotowej scenie” stworzyć praw-
dziwy teatr kuchenny, w którym kucharz 
gra główną rolę, specjalnie dla gości. 
Szczególnie polecany dla restauracji  
typu “show kitchen”, w których potrawy 
przygotowywane są na oczach klientów.
Uniwersalność bloku pozwala na dowolne 
konfigurowanie i wyposażenie w zależno-
ści od potrzeb i życzeń Klientów. 
Blok termiczny KROMET wykonany jest 
zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej  
i posiada znak CE. Urządzenie zostało zgło-
szone do Urzędu Patentowego RP jako 
wzór przemysłowy pod nr 11901.

AGAZYN INFORMACYJNY
DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

Podwójny sukces bloku termicznego 
KROMET 000.BT-1

Praca na bloku termicznym KROMET 
nawet w trudnych warunkach targo-
wych była dla Szefa Kuchni prawdziwą 
przyjemnością.

Cieszy nas fakt, iż doceniono starania 
firmy o wysoką jakość wyrobów oraz 
innowacyjne rozwiązania konstrukcyj-
ne. Od lewej: Jacek Mach, Jan Polcyn i 
Tomasz Zajkowski.

Costa (szef kuchni i współwłaściciel Re-
stauracji Portugalskiej PORTUCALE  
w  Warszawie) zapewnił nam i naszym 
gościom targowym niezapomniane 
doznania kulinarne. 

Jacek Mach - Prezes Zarządu firmy  
KROMET Sp. z o.o. odbiera nagrodę dla Naj-
lepszego Produktu XII Międzynarodowych 
Targów EUROGASTRO 2008.

Wyszukane dania kuchni portugalskiej 
serwowane przez Costę były naprawdę 
wyśmienite.
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Produkcję profesjonalnych urządzeń dla 
gastronomii, w tym trzonów gazowych 
oraz taboretów podgrzewczych, firma 
rozpoczęła już w latach 80-tych. 

Nowa linia technologiczna 900  
z patelniami wyposażonymi w siłowniki 
przechyłu, dzięki którym powrót misy jest 
dwukrotnie szybszy oraz kuchnie wyposa-
żone w nowe palniki.

Nowa linia technologiczna 700 z kotłem 
warzelnym o poj. 80 l, piekarnikami  
z komorą o poj. 2/1 GN, frytownicą z komo-
rą ze strefą zimną oraz kuchnią z nowymi 
palnikami.

W tym roku mija 50 lat od momentu, 
kiedy powołano do życia Krośnień-
skie Zakłady Przemysłu Terenowego,  

które zajmowały się produkcją galante-
rii domowej i narzędzi rzemieślniczych. 
Po przyłączeniu w 1961 roku Gubiń-
skich  Zakładów Metalowych, przedsię-
biorstwo zmieniło charakter produkcji  
i zaczęło wytwarzać artykuły na potrze-
by gospodarstw domowych tj. kuch-
nie elektryczne i gazowe oraz pralki.  
W 1973 roku przedsiębiorstwo zmienio-
no nazwę na Krośnieńskie zakłady Me-
talowe KROMET. 
Kolejne lata to etap wytężonej pracy:
1973 – produkcja kuchni gazowych i elek-
trycznych dla gospodarstw domowych – 
wielkość produkcji ok 40.000 szt. rocznie
1976  – rozszerzenie profilu produkcji  
o urządzenia gastronomiczne – patelnie  
i taborety elektryczne
1979  – w wyniku reorganizacji i połącze-
nia z Zakładami Maszyn i Urządzeń Prze-
mysłu Spożywczego SPOMASZ w Żarach, 
powstają Zakłady Maszyn Spożywczych  
i Urządzeń Gastronomicznych SPOMASZ, 
które produkują dla przemysłu spożywcze-
go kuchnie gazowe i elektryczne, piekarni-
ki, patelnie, frytkownice, płyty grillowe itp.
1981 – jako KROMET – SPOMASZ, zakłady 
wytwarzają urządzenia gastronomiczne na 
potrzeby krajów RWPG – eksport w tym 
czasie stanowił 70% wartości rocznej pro-
dukcji
1989  – na rynek wprowadzono nowe 
urządzenia; rożny elektryczne i gazowe do 
pieczenia kurczaków
1995 – 2004 – to okres szczególnie in-
tensywnego rozwoju firmy, modernizacji 
i poszerzania asortymentu produkcji –  

w tym czasie firma wprowadza na rynek 
linię 700, linię 900,  zmodernizowane kuch-
nie elektryczne i patelnie gazowe oraz 
uruchamia produkcję kotłów warzelnych;  
w 2001 wdraża system Zarządzania Jako-
ścią ISO 9001, otrzymuje liczne nagrody tj. 
Certyfikat SOLIDNEJ FIRMY oraz tytuł GA-
ZELE BIZNESU
2004  – w wyniku prywatyzacji przedsię-
biorstwo państwowe zmienia formę praw-
ną i nazwę na obecną – Fabrykę Maszyn  
i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. 
z o.o. Sprywatyzowana firma wprowadza 
nowe rozwiązania konstrukcyjne i nowe 
urządzenia: kotły warzelne elektryczne  
i gazowe o pojemności 150 l, piekarniki  
z termoobiegiem, lawę grill i inne

2006  – KROMET rozpoczyna produkcję 
pieców konwekcyjnych i nowych modeli 
kuchni elektrycznych i gazowych
2007 – podczas targów EUROGASTRO 
firma prezentuje swoje najnowsze osią-
gnięcie – obrotowy blok termiczny - za-
rejestrowany w Urzędzie Patentowym 
jako wzór przemysłowy; otrzymuje ko-

lejne nagrody: Przedsiębiorstwa Fair Play  
i GAZELE BIZNESU oraz Certyfikat Natow-
skiego Podmiotu Gospodarki Narodowej
2008 – Nagroda za Najlepszy Produkt XII 
Międzynarodowych Targów EUROGASTRO 
2008 w kategorii „Urządzenia techniczne  
i meble dla zaplecza kuchennego” oraz 
Nagroda GRAND PRIX MINISTRA GOSPO-
DARKI dla bloku termicznego 000.BT-1 

Składamy podziękowania wszystkim 
Klientom, Firmom Współpracującym  
i Pracownikom                                  

50 LAT tradycji i profesjonalizmu

KROMET Sp. z o.o. jest wiodącym w branży producentem maszyn i 
urządzeń do termicznej obróbki żywności. Nagrody uzyskane podczas 
tegorocznych targów EUROGASTRO to uhonorowanie ponad 50-letniej 
działalności firmy.

AKTUALNOŚCI
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Jednocześnie miło nam poinformować 
Państwa, iż do licznego już grona nagród  
i wyróżnień przyznanych firmie podczas 
kilkunastu lat obecności na rynku, dołączy-
ła kolejna, którą nagrodzono tym razem na-
sze stoisko targowe, uznając je za NAJBAR-
DZIEJ ORYGINALNE I PROFESJONALNE 
w kategorii „Urządzenia dla gastronomii” 
Mamy nadzieję, iż również i Państwu się 
ono podobało.

Tym razem gościliśmy w naszej firmie gru-
pę studentów IV roku specjalności ŻYWIE-

NIE CZŁOWIEKA z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, którzy  mieli doskonałą 

okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną 
na temat schładzania szokowego z prak-
tycznym jej wykorzystaniem. Wymiana po-
glądów i ożywiona dyskusja na temat prak-
tycznych zastosowań technologii cook & 
chill zakończona została degustacją potraw 
poddanych obróbce termicznej, następnie 
schłodzonych i poddanych regeneracji. 

Najbardziej ORYGINALNE  
I PROFESJONALNE STOISKO 
EUROGASTRO 
Dziękujemy Wszystkim,  
którzy odwiedzili naszą ekspozycję na  
XII Międzynarodowych Targach EUROGASTRO 2008. 

AGAZYN INFORMACYJNY
DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

COOK & CHILL od kuchni

Pokazy gotowania „na żywo” cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem  
ze strony osób z branżą gastronomiczną związanych.

Prezes Zarządu Jan Polcyn odbiera 
nagrodę za “Najbardziej oryginalne i pro-
fesjonalne stoisko EUROGASTRO 2008”

Ostatnie przygotowania targowej 
ekspozycji. Za chwilę otwarcie XII edycji 
Targów EUROGASTRO.

Kompozycja ze świeżych owoców, 
warzyw i ziół swoim urokiem przyciągała 
spojrzenia zwiedzających i zachęcała do 
zatrzymania się choćby na chwilę. 
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Elektryczne piece z linii COMPACT  
z wtryskiem bezpośrednim wykonane są  
z blachy nierdzewnej w gatunku  
AISI 304. Szybkie nagrzewanie komo-
ry i osiąganie temperatury 270°C i do-
wolnej kombinacji stopnia naparowa-
nia i gorącego powietrza umożliwia 
prowadzenie w nich wszystkich rodza-
jów obróbki termicznej. Podwójna szyba  
w drzwiach oraz dwustopniowy system 
otwierania zamka zabezpiecza przed 
poparzeniem. Wszystkie standardo-
wo wyposażone są w sondę rdzeniową  
z  funkcją delta T, prysznic do mycia komo-
ry, 1 ruszt nierdzewny GN 1/1 oraz oświe-
tlenie komory pieca.

AGAZYN INFORMACYJNY
DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

CZAS NA COMPACT
- profesjonalny piec, przed którym wszystkie drzwi stoją otworem

DORA METAL wprowadziła na rynek nową linię pieców typu COMPACT; w ofercie piece na 7 i na 11 
pojemników 1/1 GN.  Ich szczególną zaletą są: niewielkie rozmiary dzięki którym nawet wąskie drzwi  
do kuchni nie będą stanowiły problemu  oraz  wzdłużny układ pojemników, który pozwala zastosować  
m. in. pojemniki 1/2 lub 1/3 GN.

PIECE KONWEKCYJNE P-3W i P-6W w nowej odsłonie

KROMET Sp. z o.o. zaprezentował podczas EUROGASTRO 2008 zmodyfikowaną wersję elektrycznego 
pieca konwekcyjnego, który został wyposażony w nowy, czytelny panel sterowania  
z elektronicznym wyświetlaczem oraz wentylator z autorewersem.

Zastosowanie termoobiegu w piecach 
konwekcyjnych KROMET umożliwia pie-
czenie zarówno ciast jak i różnego rodza-
ju mięs na kilku poziomach jednocześnie. 
Piece posiadają komorę przystosowaną 
do pojemników typu GN 1/1. Zastosowa-
nie elektronicznego panelu sterującego 
umożliwia precyzyjne ustawienie granicz-
nej temperatury produktu poddawanego 
obróbce, jak również jej kontrolę w cza-
sie pracy. Piec 000.P-6W wyposażony jest  
w sondę dokonującą pomiaru temperatury 
wewnątrz produktu. Zastosowany w pie-
cach kontrolowany wtrysk wody zwiększa 
w komorze wilgotność, w wyniku czego 
proces pieczenia jest bardziej efektywny. 
Natomiast kontrola czasu pracy daje gwa-
rancję dokładnej obróbki termicznej, co po-

zwala na uzyskanie wyjątkowych walorów 
smakowych i wizualnych.

Elektroniczny panel 
sterowania
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GRZEWCZE URZĄDZENIA
GASTRONOMICZNE Kuchnia gazowa z płytą grzewczą wykonana 

z żeliwa jest wyposażona w palnik zamknię-
ty. Zakres temperatur pracy waha się w prze-
działach 400-500 0C na środku płyty oraz 
około 150-200 0C na brzegach płyty. Róż-
ny rozkład temperatur w poszczególnych 
strefach płyty umożliwia w jednej chwili na 
jednej płycie przyrządzać kilka potraw wy-
magających różnej temperatury i intensyw-
ności gotowania.

NOWA kuchnia gazowa

KROMET Sp. z o.o. wprowadził do oferty nową kuchnię gazową z płytą 
grzewczą, która umożliwia prowadzenie procesu gotowania na całej 
powierzchni kuchni oraz pozwala na uzyskanie lepszych walorów 
smakowych produktów poddanych obróbce termicznej.

Wykonane ze stali nierdzewnej schładzarki 
szokowe i schładzarko-zamrażarki szokowe 
linii COMPACT posiadają wymuszony obieg 
powietrza w komorze, który zapew-
nia równomierny rozkład temperatur 
w komorze, automatyczny system 
rozmrażania oraz automatyczne roz-
poznanie obecności sondy. Czytelny 
panel sterowania umożliwia łatwy wy-
bór jednego z 6 cykli pracy, a program 
pracy może być realizowany z sondy 
pomiarowej lub według parametru 
czasu. Dźwiękowa sygnalizacja infor-
muje o otwartych drzwiach oraz o za-
kończeniu cyklu. Wszystkie modele są 
przystosowane do współpracy z mon-
towaną na panelu drukarką, rejestrują-
cą parametry procesu schładzania lub 
zamrażania, co jest szczególnie ważne 
w świetle przepisów HACCP.

SCHŁADZANIE typu COMPACT
DORA METAL wprowadziła na rynek nową linię schładzarek  
i schładzarko-zamrażarek szokowych typu COMPACT.  W ofercie 
urządzenia na 7, 11 i 20 pojemników 1/1 GN.  Wzdłużny układ 
pojemników 1/1 GN zapewnia funkcjonalną i ergonomiczną 
współpracę z piecami typu COMPACT. Niewątpliwie ich zaletą jest duża 
wydajność przy stosunkowo niewielkich rozmiarach.

Piece Konwekcyjno-
Parowe DORAM

Schładzarki Szokowe
Schładzarko-Zamrażarki 
Szokowe
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CHŁODNICZE URZĄDZENIA
GASTRONOMICZNE

Chłodnicze Urządzenia 
Gastronomiczne

2008

                      100% PROFESJONALIZMU KATALOG

OKAPY

Okapy

Grzewcze Urządzenia 
Gastronomiczne
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2008MEBLE TECHNOLOGICZNE

DORA METAL jest wiodącym w branży producentem urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej. 

Kilkunastoletnia obecność �rmy na rynku, konsekwentnie realizowana polityka podnoszenia jako-
ści, nowoczesna technologia produkcji oraz wiedza i doświadczenie zainwestowane w poszukiwanie  
nowych rozwiązań i możliwości sprawiły, iż wyroby ze znakiem DORA METAL obdarzone zostały  
zaufaniem przez ponad 100 000 inwestorów w kraju i za granicą, którzy docenili estetykę ich wykonania, 
bezpieczną i higieniczną konstrukcję oraz funkcjonalność i niezawodność działania.

Wysoką jakość produkowanych wyrobów zapewnia również funkcjonujący w �rmie od wielu lat, Sys-
tem Zarządzania Jakością potwierdzony Certy�katem ISO 9001:2000 oraz liczne nagrody, jakie �rmie  
przyznano na krajowych i międzynarodowych imprezach branżowych.

Wszystkie urządzenia i meble oferowane przez �rmę, produkowane są z atestowanej stali nierdzewnej, 
zgodnie z wymogami stawianymi przez dyrektywy Unii Europejskiej (CE) oraz instytucje powołane do 
sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywie-
nia i posiadają niezbędne świadectwa i certy�katy (m.in.: Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny).

www.dora-metal.pl
info@dora-metal.pl
serwis.porady@dora-metal.pl

Dora Metal Sp. z o.o.
PL 64-700 Czarnków
ul. Chodzieska 27
tel. +48 (67) 255 20 42
fax +48 (67) 255 25 15
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