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ZŁOTE MEDALE 
Targów  
POLAGRA FOOD 2008 

DLA T YCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

KONKURS KROMETU ROZSTRZYGNIĘTY
NAJSTARSZE URZĄDZENIE 
OBCHODZI 30-te URODZINY

WIELKI TARGOWY SUKCES  
SPÓŁEK DORA METAL I KROMET
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DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

W imieniu firmy Dora Metal nagrodę Złoty Medal 
POLAGRA FOOD 2008 odebrał Marek Leszczyński - 
Dyrektor Handlowy.

Ogromnym sukcesem zakończyły się dla  
DORY METAL Międzynarodowe Targi Wyro-
bów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA 
FOOD, odbywające się w dniach 15-18. 09 
br.  w  Poznaniu. Ta najważniejsza impre-
za targowa pozwoliła przedstawić szero-
kie możliwości urządzeń znajdujących się  
w naszej ofercie. Wśród prezentowanych 
urządzeń znalazł się najnowszej generacji 

system COOK & CHILL, który został nagro-
dzony Złotym Medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich POOLAGRA 
FOOD.

Nagrodzone urządzenia cieszą się w ostat-
nim okresie dużym zainteresowaniem, 
czego najlepszym dowodem jest wzrost 
sprzedaży jaki odnotowaliśmy w przeciągu 
kilku ostatnich miesięcy,  co stanowi dobrą 
prognozę na najbliższe lata. Liczba odwie-
dzających stoisko była bardzo duża. 

System COOK & CHILL łączy w sobie:
- estetykę i innowacyjność wykona-

nia
- ergonomię, funkcjonalność
- wysoką wydajność pracy oraz ła-

twość w użyciu i utrzymanie czy-
stości

- zgodność z najbardziej wymagają-
cymi normami i restrykcjami prze-
mysłu gastronomicznego i instytu-
cji kontrolujących.

- oczszędza Twój czas i pieniądze.

Składamy podziękowania 
wszystkim Klientom, Partnerom  
i Pracownikom za wspólny sukces

ZWYCIĘŻAJĄ NAJLEPSI  
ZŁOTY MEDAL POLAGRA FOOD  
DLA DORA METAL

Nagrodzony Złotym Medalem POLAGRA FOOD 2008 
system COOK & CHILL

ZŁOTO DLA 

COOK & CHILL



1 2 4 5 6 7 83 4

AKTUALNOŚCI
AGAZYN INFORMACYJNY

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

KROMET od 50 lat jest obecny na rynku 
wyposażenia gastronomicznego do ter-
mincznej obróbki żywności dla restauracji, 
kuchni, barów, stołówek i innych punktów 
zbiorowego żywienia. Długoletnia działal-
ność, zdobyte przez ten czas doświadcze-
nie, otwartość na  rynek, wychodzenie na 
przeciw potrzebom i oczekiwaniom klien-
tów pozwala firmie Kromet wyznaczać 
trendy na rynku. I tak w roku 2007 firma 
stworzyła – „ powołała do życia  w kuchni” 
obrotowy blok termiczny, który to po raz 
drugi został już uhonorowany nagrodą, 
tym razem Złotym Medalem POLAGRA 
FOOD 2008. 
Zalety i funkcjonalność bloku termicznego 
można było zobaczyć podczas widowisko-
wych kulinarnych pokazów na stoisku firmy 
Unilever Foodsolutions, które przyciągały 
tłumy zwiedzających.

Nagrodzony blok, to zestaw składający się  
z kilku urządzeń grzewczych i chłodniczych 
połączonych  w jeden moduł na obrotowej 
platformie, który pozwala  stworzyć praw-
dziwe SHOW KUCHENNE, w którym ku-
charz gra główną rolę, specjalnie dla gości. 
Uniwersalność bloku pozwala na dowolne 
konfigurowanie oraz dopasowanie wypo-

sażania w zależności od potrzeb i życzeń 
szefów kuchni. Dzięki stworzeniu nowej 
formy zestaw posiada nowoczesny wy-
gląd, funkcjonalność, praktyczność a także 
zwiększa wydajność. Ponadto kompakto-
wa forma bloku termicznego pozwala na 
umieszczenie nad blokiem efektywnego 
okapu centralnego.
W podstawowej konfiguracacji sprzętu 
umieszczonego na jednej zdalnie obroto-
wej platformie, sterowanej pilotem zamon-
towane są:
- kuchnia gazowa dwupalnikowa, kuchnia 

ceramiczna z dwoma polami grzewczy-
mi, szafka chłodnicza z szufladkami

- płyta grillowa ryflowana – gładka, szafka 
chłodnicza z szufladami

- kuchnia indukcyjna z dwoma polami 
grzewczymi, piekarnik elektryczny

- wok indukcyjny
- szafka neutralna.
Blok termiczny to przepis na prestiż, konku-
rencyjność i atrakcyjność kuchnii, restaura-
cji na dynamicznie rozwijającym się rynku 
gastronomicznym.

Po raz pierwszy wymieniony blok termiczny 
został nagrodzony już podczas XII Między-
narodowych Targów EUROGASTRO 2008r. 
odbywających się w Warszawie najwyższą 
nagrodą GRAND PRIX MINISTRA GOSPO-
DARKI, której dopełnieniem jest Złoty Me-
dal Międzynarodowych Targów Poznań-
skich POLAGRA FOOD 2008.

Składamy podziękowania 
wszystkim Klientom, Partnerom 
i Pracownikom za wspólny sukces

URZĄDZAJ KUCHNIE Z NAJLEPSZYMI
KROMET - ZDOBYWCĄ ZŁOTEGO 
MEDALU POLAGRA FOOD 2008

Złoty Medal POLAGRA FOOD 2008 dla firmy Kromet 
odebrał Prezez Zarządu Jacek Mach.

Uczniowie szkół gastronomicznych uczestniczyli  
w pokazach kulinarnych na naszych urządzeniach.

Na zdjęciu  Prezes Zarządu DORA METAL - Jan  
Polcyn oraz po lewej Klaudiusz Wachowiak, od 
prawej Rafał Rafalski z firmy Kromet, Bogna Wójtow-
icz - Prezes firmy COMBI CO, 

Nagrodzony Złotym Medalem POLAGRA FOOD 2008 
blok termiczny 000.BT-1



KONKURS KROMETU ROZSTRZYGNIĘTY
NAJSTARSZE URZĄDZENIE MARKI  
OBCHODZI 30 URODZINY 
Z okazji 50 lecia funkcjonowania Fabryki Maszyn i Urządzeń Gastro-
nomicznych KROMET Sp. z o.o. zorganizowano konkurs na najstarsze, 
funkcjonujące do dnia dzisiejszego urządzenie marki „KROMET”. Zwy-
cięzca konkursu w nagrodę otrzymał  nowe  urządzenie z aktualnej 
oferty.

AKTUALNOŚCI
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Znamy już wyniki konkursu: zwyciężczynią 
jest Pani Honorata Skowrońska - właściciel-
ka baru KARP z Walendowa koła Nadarzy-
na.

Pani Honorata Skowrońska jest użytkow-
niczką 30-letniej patelni elektrycznej, model 
PE-05. Poprosiliśmy ją o krótki komentarz :  

„W mojej kuchni jest od 30 lat. Ryby smaży 
non-stop z przerwami jedynie w okresie se-
zonu zimowego, kiedy to zawieszamy dzia-
łalność. I tu ukłon wielki w kierunku pro-
ducenta, a szczególnie konstruktora, który 
stworzył urządzenie wspaniałe, nie psu-
jące się, i proszę mi wierzyć; smaży świet-
nie. Bardzo wygodna jest misa tej patelni,  
a najdoskonalszy to  termoregulator- bar-
dzo czuły na ustawienia i bezawaryjny; 
krótko mówiąc patelnia nigdy nie zawiodła 
nas. Muszę tutaj jeszcze dodać, że patelnia 
ta pracuje od  9 do 11 godzin dziennie non-
stop. Myślę, iż tajemnica jej długowieczno-
ści tkwi w prostej i przemyślanej konstruk-

cji, użyciu niezawodnych podzespołów i 
właściwej konserwacji urządzenia. Chęć 
posiadania nowej patelni linii 900 z elek-
trycznym przechyłem misy towarzyszyła 
mi  od dłuższego czasu, ale świadomość, że 
musiałabym usunąć starą niezawodną pa-
telnię, skłaniała mnie jednak do innego wy-
boru: Urządzenie, które tak wspaniale zda-
je egzamin przez tyle lat i jest w dalszym 

ciągu sprawne, nie może być usunięte z 
kuchni. Patelnia zostaje z nami tak długo, 
jak sama będzie chciała.”

Gratulujemy Pani Honoracie Skowroń-
skiej zwycięstwa w konkursie, a patelni  
życzymy wiele lat sprawnej pracy  
w Barze KARP, który serdecznie reko-
mendujemy wszystkim smakoszom:

Bar KARP Skowrońscy & Kulesza S.C.
WALENDÓW 43A,  05-830 Nadarzyn

AGAZYN INFORMACYJNY
DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

Prezes Zarządu firmy Kromet Jacek Mach 
osobiście wręczył nagrodę Pani Honoracie 
Skowrońskiej.

Laureatka konkursu, 30-letnia patelnia 
elektryczna, model PE-05.

Karta gwarancyjna i  dokumentacja 
techniczno-ruchowa zwycięskiej patelni

Właścicielka Baru Karp Pani Honorata 
Skowrońska, prezentująca histrorę swoje-
go baru, który również ma 30 lat.



Pieczenie, smażenie, grilowanie, gotowanie, parowanie, duszenie, blanszowanie, pieczenie 
niskotemperaturowe, regeneracja i wiele innych przydatnych funkcji
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Jedno urządzenie a takie bogactwo możli-
wości i różnorodności funkcji.

Nasze piece gwarantują Państwu:
idealny rozkład temperatury i strug po-•	
wietrza
perfekcyjne, równomierne pieczenie  •	
i gotowanie
podwójną szybę w drzwiach oraz dwu-•	
stopniowy system otwierania zamka za-
bezpieczający przed poparzeniem
szybkość nagrzewania komory pieca, •	
osiągania temperatury 270°C 
regulację naparowywania co 10%•	
ekonomiczny tryb pracy zapewniający •	
niskie zużycie energii
łatwość obsługi i niezawodność•	
prostotę i zwartość konstrukcji•	
przemyślane wymiary zewnętrzne •	
pozwalające na swobodne wnoszenie 
do pomieszczenia, także z wąskimi 
drzwiami. 

W ofercie pieców typu COMPACT posiada-
my   piece na 7 i na 11 pojemników 1/1 GN. 
Ich szczególną zaletą są: niewielkie rozmia-
ry  oraz wzdłużny układ pojemników, któ-
ry pozwala zastosować pojemniki 1/2 czy 

1/3 GN. Elektryczne piece z linii COMPACT 
z wtryskiem bezpośrednim wykonane są  
z blachy nierdzewnej. Wszystkie standar-
dowo wyposażone są w sondę rdzeniową  
z funkcją delta T, prysznic do mycia komory, 
1 ruszt nierdzewny GN 1/1 oraz oświetlenie 
komory pieca.

Oferujemy również Państwu:
- piece konwekcyjno-parowe elektryczne 

z bojlerem (z wkładem poprzecznym)
- piece konwekcyjno-parowe elektryczne 

z wtryskiem bezpośrednim (z wkładem 
poprzecznym)

- a także wyposażenie uzupełniające:
podstawa pod piec•	
wózek pod stelaż ruchomy, stelaże •	
ruchome do pojemników GN
okap•	
ruszt nierdzewny•	
uzdatniacz do wody.•	

IDEALNE ROZWIĄZANIE  
DLA NOWOCZESNEJ KUCHNI 
PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE typu COMPACT

INNOWACJE
AGAZYN INFORMACYJNY

DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

Piece konwekcyjno-parowe elektryczne  
z wtryskiem bezpośrednim lub z bojlerem  
(z wkładem poprzecznym)

Piece konwekcyjno-parowe elektryczne  
z wtryskiem bezpośrednim typu COMPACT

800 mm

800 mm

82
0 

m
m

800 mm

11
00

 m
m

800 mm

11x1/1 GN

7x1/1 GN
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Wychodząc naprzeciw Państwa potrze-
bom udoskonaliliśmy proces schładzania i 
zamrażania szokowego, poprzez  elimina-
cję przestoju spowodowanego wychładza-
niem potrawy z temperatury 90°C do 70°C. 
Zaoszczędzacie Państwo w ten sposób 
swój czas a potrawa zachowuje smak, bar-
wę i wszystkie wartości odżywacze. 

Schładzarki szokowe i schładzarko-zamra-
żarki szokowe to:

zachowanie wysokich parametrów ja-•	
kościowych potrawy czy półproduktu 
poddanego obróbce termicznej oraz 
schładzaniu, poprzez wykluczenie 
przestoju spowodowanego wychładza-
niem, z temperatury 90°C do 70°C
monitoring i controlling schładzanej/•	
zamrażanej potrawy poprzez sondę 
pomiarową
łatwość i intuicyjność obsługi urządzeń •	
dzięki zastosowaniu mało skompliko-
wanych paneli sterowniczych
wysoce skuteczny układ chłodniczy za-•	
pewniający uzyskanie maksymalnych 
efektów nawet w najtrudniejszych wa-
runkach kuchennych
ergonomia, nowoczesny styl oraz per-•	
fekcyjność wykonania w każdym deta-
lu

Oferujemy Państwu,  od najmniejszych 
na rynku polskim schładzarek i schładzar-
ko-zamrażarek szokowych na 3 pojemniki 
1/1 GN lub tace piekarnicze 400x600 (mm), 
poprzez schładzarki podblatowe i urządze-
nia większe na 6, 7, 10, 11 lub 20 pojemni-
ków 1/1 GN lub tac. 
Wszystkie urządzenia wykonane są z wyso-
kogatunkowej stali nierdzewnej, zgodnie z 
dyrektywami Unii Europejskiej oraz suro-
wymi wymogami stawianymi przez prze-
mysł gastronomiczny i posiadają wszystkie 
niezbędne atesty i certyfikaty.

Schładzarki szokowe DORA METAL od kil-
ku już lat pracują w wielu renomowanych 
obiektach gastronomicznych, ciesząc się 
bardzo dobrą opinią i uznaniem wśród 
użytkowników.

W Naszej bogatej ofercie znajdą Państwo 
szafy chłodnicze i mroźnicze:

dostosowane do pojemników GN•	
do ryb•	
piekarnicze•	
ze stali nierdzewnych oraz ocynkowa-•	
nych blach malowanych

Wykonywane z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej, w wersji z pojedynczymi lub 
podwójnymi drzwiami, pełnymi lub prze-
szklonymi z łatwo wymienialną uszczelką 
magnetyczną. Wyposażone w cyfrowy reje-
strator temperatury, automatyczny system 
odparowywania i odprowadzania wody 
powstającej podczas rozmrażania parow-
nika. Mają niezawodne, energooszczędne 
agregaty chłodnicze a praca urządzenia 

sterowana jest przy pomocy elektronicz-
nego termoregulatora z wyświetlaczem 
cyfrowym. Dodatkowo szafy mroźnicze po-
siadają  sygnalizator otwartych drzwi.

Produkujemy również szafy chłodnicze  
w wersji „TROPIK”, umożliwiające prawi-
dłowe funkcjonowanie urządzeń w eks-
tremalnych warunkach, tj. w temperatu-
rze otoczenia do +43°C przy wilgotności 
względnej do 60%. Dużym zainteresowa-
niem klientów, cieszą się szafy z obiegiem 
wymuszonym w wersji o podwyższonej 
wydajności. Wydajność szafy wzrasta o 25%  
w odniesieniu do typowej szafy chłodni-
czej!!!

SZOKUJ I TY !!!
SCHŁADZANIE SZOKOWE TERAZ od +90 do +3°C w 90 minut !!!

NIEZBĘDNE W KAŻDEJ KUCHNI
SZAFY CHŁODNICZE, MROŹNICZE i BANKIETOWE SZAFY CHŁODNICZE

AGAZYN INFORMACYJNY
DLA TYCH CO TWORZĄ KUCHNIĘ

+900C

+30C

w 90 minut
już możliwe

Nowoczesne o ergonomicznej konstrukcji, profesjonalnym wnętrzu. 
Trwałe i niezawodne, spełniające wymagania europejskich norm, a przy tym łatwe w obsłudze, oszczędne  
w eksploatacji i przyjazne dla środowiska
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Kuchnie gazowe z piekarnikami są urządze-
niami do obróbki termicznej potraw zarów-
no w zakresie pieczenia, podgrzewania, jak 
też utrzymywania wymaganej tempera-
tury. Wyposażenie piekarników gazowych  
i elektrycznych w wielostopniowe na-
stawne regulatory pozwala na utrzymanie 
żądanej temperatury, a tym samym przy-
gotowanie produktów zgodnie ze sztuką 
kulinarną.  Konstrukcja piekarników umoż-
liwia przygotowywanie potraw na trzech 
poziomach. Zastosowanie w piekarnikach 
gazowych czujników elektromagnetycz-
nych połączonych z zaworem uniemożliwia 
samoczynny wypływ gazu, co zdecydo-
wanie zwiększa bezpieczeństwo naszych 
urządzeń. 

Kuchnie elektryczne płytowe i ceramiczne  
z piekarnikami zwiększają zakres wykorzy-
stania tych urządzeń umożliwiając piecze-
nie, duszenie i podgrzewanie produktów 

żywnościowych. Zastosowany system grza-
nia komory jednocześnie góra-dół zapew-
nia równomierne pieczenie lub opiekanie, 
a wbudowany nastawny termoregulator 
umożliwia utrzymanie żądanej tempera-
tury w komorze piekarnika, stosownie do 
rodzaju prowadzonej obróbki termicznej.

Kromet Sp. z o.o. oferuje Państwu kuchnie 
indukcyjne, które są ważnym elementem 
wyposażenia nowoczesnej kuchni, a wręcz 
niezbędne wszędzie tam gdzie istnieje ko-
nieczność szybkiego procesu gotowania. 
Uniwersalność kuchni indukcyjnych pozwala 
na dowolne konfigurowanie, w zależności od 
potrzeb i życzeń klienta.  Na zdjęciu przed-
stawiamy przykładowy zestaw urządzeń,  

w skład którego wchodzą: kuchnia indukcyjna 
2-u polowa, kuchnia ceramiczna, stanowisko 
robocze, po przeciwnej stronie zestawiono: 
frytkownicę elektryczną, płytę do bezpośred-
niego smażenia,  stanowisko robocze  (neu-
tralne). Wszystkie urządzenia ustawione są na 
szafkach chłodniczych z szufladami będacy-
mi w ofercie DORA METAL.

Kuchnie indukcyjne zapewniają Państwu 
wysoką temperaturę w miejscu, gdzie jest 
najbardziej potrzebna, czyli bezpośrednio 
w naczyniu do gotowania, ciepło błyska-
wicznie ogrzewa  dno naczynia, dzięki polu 
elektromagnetycznemu (2-litrowy garnek 
można zagotować w krótszym o 60% cza-
sie niż na tradycyjnej płycie ceramicznej lub 
żeliwnej). Stosując płyty indukcyjne można 
precyzyjnie dozować temperaturę , która 
ponadto skraca czas gotowania warzyw, 
dań jednogarnkowych i dań smażonych  
w woku, co pozwala zachować wartości 
odżywczie  i więcej witamin w potrawach.
Płyty indukcyjne są bardzo łatwe w utrzy-
maniu czystości, wystarczy przetrzeć wil-
gotną szmatką, aby przywrócić jej blask,  
a przy tym nie ma ryzyka oparzenia się, na-
wet, jeśli kuchnia jest włączona, ponieważ 
poszczególne pola grzejne nie są aktywnie 
ogrzewane.

KROMET  
– WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTÓW
Teraz NOWE GAZOWE I ELEKTRYCZNE KUCHNIE z piekarnikami  przystosowanymi do blach 2/1 GN

KUCHNIE INDUKCYJNE
To bezpieczeństwo, wygoda i nieograniczone możliwości różnych zestawień

KUCHNIE Z PIEKARNIKAMI dOSTOSOWANE  
dO BLACH W WYMIARZE 2/1 GN



WYDAWCA
dORA METAL Sp. z o.o. 
ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, tel. 067 255 20 42, fax 067 255 25 15, e-mail: info@dora-metal.pl, www.dora-metal.pl

KROMET Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 068 383 53 24, fax 068 383 54 58, e-mail: handlowy@kromet.com.pl, www.kromet.com.pl

Dziękujemy za współpracę i wspólne sukcesy  
w 2008 roku

Zarządy i Pracownicy Firm

Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego 
Nowego Roku


