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Najbardziej oryginalne stoisko

XII Międzynarodowe Targi Eurogastro 2008  
w Warszawie

Blok termiczny 000.BT-1

XII Międzynarodowe Targi Eurogastro 2008  
w Warszawie  
Grand Prix Ministra Gospodarki za Najlepszy 
Produkt w kategorii „Urządzenie techniczne i meble 
dla zaplecza kuchennego” .  

Złoto dla Cook & Chill

Międzynarodowe Targi Poznańskie  
Polagra Food 2008 w Poznaniu

Fair Play

kolejny tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa Fair 
Play  2008 oraz PLATYNOWA STATUETKA  
– nagroda specjalna,

FIRMA NA 5

Międzynarodowe Targi Poznańskie Polagra Food 
2008 w Poznaniu - nagroda uczniów szkół gastro-
nomicznych za atrakcyjność stoiska oraz rzeczo-
wość przekazanych informacji

Odnowienie certyfikatu na kolejne 3 lata

Złoto dla bloku termicznego 000.BT-1
Międzynarodowe Targi Poznańskie  
Polagra Food 2008 w Poznaniu

Kolejny tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa 
Fair Play 2008

Blok termiczny 000.BT-1 

Certyfikat „Regionalny Znak Jakości” w ka-
tegorii produkt przemysłowy za nowoczesność  
w plebiscycie „Nasze Dobre” organizowanym przez 
„Gazetę Lubuską”

Uzyskany w 2001r. certyfikat systemu zarządza-
nia jakością ISO 9001:2000, jak corocznie tak 
i w 2008 roku został pozytywnie odnowiony

2008
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MINął KOlEjNY ROK 
NASZEj DZIAłAlNOśCI, ROK 2008 - 
PEłEN SUKCESóW I OSIągNIęć
Dopiero co pożegnaliśmy Stary Rok, a już wdrażamy w życie na-
sze nowe plany i pomysły. Warto jednak zatrzymać się na chwilę i 
wspomnieć rok 2008,  tym bardziej, że był on dla nas rokiem bar-
dzo udanym, bogatym w osiągnięcia technologiczne, produkcyj-
ne, handlowe, jak i otrzymane nagrody, certyfikaty i wyróżnienia.  
Na potwierdzenie tych słów konkretne liczby - w 2008 roku zaufa-
niem obdarzyło nas ponad 3000 klientów zarówno z kraju, jak i 
z zagranicy. Wyposażyliśmy blisko 1800 nowych obiektów w tym 
wiele renomowanych i prestiżowych . Dla realizacji tego przedsię-
wzięcia wyprodukowaliśmy ponad 100.000 wyrobów. W naszych  
konstrukcjach wprowadziliśmy szereg modyfikacji, powstały też 
nowe, innowacyjne wyroby, które okazały się hitem na rynku i po-
twierdziły naszą pozycję  czołowego lidera w produkcji profesjo-
nalnego wyposażenia dla branży HoReCa. 

UDANE TARgI W ROKU 2008
Już sam początek roku oraz uczestnictwo w tar-
gach EUROGASTRO okazały się dobrym star-
tem. Zainteresowanie prezentowanymi wyro-
bami DORA METAL przerosło nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dopełnieniem i potwierdzeniem 
naszego profesjonalizmu było przyznanie nam 
Nagrody za Najbardziej Oryginalne i Profe-
sjonalne Stoisko.

Poza licznymi wystąpieniami na regionalnych targach, często 
wspólnie z naszymi partnerami, kolejnymi były MTP Polagra Food 
w Poznaniu, skąd po raz kolejny wróciliśmy z tarczą . Głównym 
ATUTEM naszej wystawy był innowacyjny, jedyny polskiej produk-
cji  zestaw urządzeń do przygotowywania potraw w technologii 
Cook & Chill. Produkty z tej grupy zdobyły uznanie zarówno na Eu-
rogastro, jak i na innych krajowych imprezach, a w Poznaniu jako 
dopełnienie sukcesu uhonorowano je NAJWYŻSZĄ NAGRODĄ - 
ZŁOTYM MEDALEM. 

Kolejnym miejscem, gdzie nasze wyroby cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem odwiedzających nasze stoisko restauratorów, 
kucharzy, partnerów handlowych, jak i potencjalnych użytkowni-
ków okazały się targi HORECA w Krakowie.

Podsumowując: zainteresowanie wyrobami DORA METAL na 
targach świadczy o naszym profesjonalizmie i wysokiej pozycji 
rynkowej. Wystąpienia targowe zaowocowały wieloma kontrakta-
mi,  zaproszeniami do współpracy oraz cennymi i prestiżowymi na-
grodami.

PROfESjONAlIZM W KAżDYM 
CAlU  TO NASZA SPECjAlNOść

Rok 2008 obfitował w nagrody, certyfikaty  
i wyróżnienia potwierdzające niekwestiono-
waną pozycję DORA METAL jako lidera w 
branży. Poza zaszczytnymi nagrodami z naj-
ważniejszych targów, o których wspomnieli-
śmy wyżej, były też inne równie dla nas cen-
ne trofea. 5 grudnia 2008r. w Sali Kongresowej 

PKiN w Warszawie podczas Wielkiej Gali firma Dora Metal otrzyma-
ła tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play  2008 oraz PLATY-
NOWĄ STATUETKĘ – nagrodę specjalną, w uznaniu iż przez 10 ko-
lejnych lat spełnialiśmy restrykcyjne wymagania programu corocz-

ZłOTO DlA

COOK & CHIll
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nie zdobywając zaszczytny tytuł. Przyznana nagroda dowodzi, że 
DORA METAL to firma, która w swoich działaniach kieruje się rze-
telnością, lojalnością i uczciwością. Nagroda jest potwierdzeniem, 
że w swoich działaniach uwzględniamy potrzeby i dobro partne-
rów biznesowych, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego, 
jak również naszych PRACOWNIKÓW. Firma aktywnie uczestniczy 
w przedsięwzięciach charytatywnych, a także wspiera szereg ini-
cjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych. 

Złoty Medal Polagra Food 2008 
okazał się nie jedynym sukcesem 
tych targów dla Dora Metal. Poza 
najwyższym wyróżnieniem, zosta-
liśmy także uhonorowani za spra-
wą wizytujących targi uczniów 
szkół gastronomicznych - będą-
cych przyszłością branży gastrono-
micznej. Dyplom, piękną statuet-
kę i zaszczytny tytuł FIRMA NA 5,  
w drodze plebiscytu wizytujących 
uczniów przyznano nam za atrak-
cyjność stoiska oraz rzeczowość 
przekazanych informacji. 

Nieprzerwanie od 1998 roku poszcze-
gólne działy firmy przechodzą szczegó-
łową i restrykcyjną weryfikację dot. ba-
dania  zgodności  działania firmy z zasa-
dami wprowadzonego Systemu Zarzą-
dzania Jakością – oczywiście w minio-
nym roku weryfikacja zakończyła się tak-
że sukcesem tj. odnowieniem Certyfika-
tu na kolejne 3 lata.   

Składamy serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu- przy-
znanych, zaszczytnych nagród i certyfikatów w 2008 roku.

NASZE  NAjWIęKSZE REAlIZACjE  
W MINIONYM ROKU
Cenimy każdego, małego i dużego klienta, mniej i bardziej znane 
obiekty, które wyposażamy w sprzęt naszej produkcji. Nie sposób 
jednak nie podzielić się z Państwem  informacją, że do jednych z 
największych naszych realizacji należą :
•	 Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie - obiekt realizowany 

z naszym dobrym, wieloletnim partnerem, firmą FREDOMATIC 
z Krakowa. Dostarczone wyposażenie to głównie różnego typu 
meble oraz samoobsługowy ciąg wydawczy.

a z zagranicznych realizacji cieszy nas m.in. kantyna PORSCHE 
PARKDECK w Budapeszcie wyposażona przy współpracy węgier-
skiego partnera.

TRENDY PRODUKCYjNE A POPYT 
RYNKOWY
W minionym roku absolutnym H i t e m na rynku okazały się niżej 
wymienione  grupy wyrobów, których znaczny wzrost sprzedaży 
dowodzi, że droga którą obraliśmy – profil produkcji- jest jak naj-
bardziej słuszna:
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•	 Urządzenia pracujące w Systemie Cook & Chill – bardzo 
efektywne, nowoczesne, oparte na najnowszej technologii pra-
cy w kuchni

•	 Schładzarki i schładzarko-zmrażarki – różne typy i odmia-
ny z dostępnej, szerokiej gamy różnego zastosowania wyrobów 
chłodniczych 

•	 CIĄGI WYDAWCZE oraz systemy bufetowe w najróżniejszych 
konfiguracjach, praktycznych formach ustawienia oraz łatwej i 
sprawnej dystrybucji żywności nawet dla dużej ilości klientów 
jednocześnie 

•	

NIE SAMI PRACUjEMY NA NASZ 
SUKCES
Od początku naszej działalności mogliśmy liczyć na mocne wspar-
cie i bliską współpracę partnerów handlowych, którzy propagowa-
li nasze działania, realizując obraną politykę promocji i sprzedaży. 
Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich naszych  małych i du-
żych partnerów z osobna - wszystkim serdecznie dziękujemy - bez 
Waszej pomocy sukces nie smakowałby tak dobrze !!!

WIęCEj O NAS
W minionym roku powołaliśmy do życia nasz własny magazyn in-
formacyjno-reklamowy „DORAM – dla tych co tworzą kuch-
nię”. Informator jest doskonałą okazją i formą do przekazywania 
Państwu na bieżąco informacji, relacji, faktów na temat wyrobów, 
rozwiązań, wydarzeń, osiągnięć, bieżących promocji i kierunków 
działania firm z grupy DORAM. Dwa pierwsze wydania spotkały się 
z ogromną poczytnością i zainteresowaniem, tak firm z branży, wy-
stawców na poszczególnych targach, gdzie magazyn jest dystry-
buowany oraz wśród indywidualnych odbiorców naszego sprzętu.  
Dziękujemy za pochwały i pozytywne opinie na temat jego formy, 
przekazywanych informacji , a także szaty graficznej. 

Czarnków

NASI PARTNERZY
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TO bYł KOlEjNY, DObRY ROK 
DlA KROMETU
Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o.  to 
firma z bogatą tradycją, której historia sięga roku 1958 . W Polsce 
jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicz-
nych do termicznej obróbki żywności, do wyposażenia restaura-
cji, barów, stołówek i innych punktów zbiorowego żywienia. Rok 
2008 był dla firmy bardzo szczególny, ponieważ obchodziła jubi-
leusz 50 – lecia.  Z tej okazji  między innymi zorganizowano kon-
kurs na najdłużej funkcjonujące urządzenie marki „KROMET”. Pro-
duktem z najdłuższą historią okazała się  patelnia elektryczna, która 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego użytkowana jest już od 30 lat. 
Zwycięzca konkursu-właściciel patelni - w nagrodę otrzymał nowe 
urządzenie z aktualnej oferty. 

WIElKI TARgOWY SUKCES  
W ROKU 2008
Pierwszymi w kolejności były XII Międzynarodowe Targi Euroga-
stro 2008 w Warszawie, podczas których odnieśliśmy pełny sukces, 
zarówno pod względem zainteresowania innowacyjnymi urządze-
niami naszej produkcji, jak i otrzymanych nagród. Przyznano nam 
najwyższą nagrodę targów Grand Prix Ministra Gospodarki za 
Najlepszy Produkt w kategorii „Urządzenie techniczne i meble dla 
zaplecza kuchennego” . Nagroda  dedykowana jest dla innowacyj-
nego zestawu urządzeń tj. bloku termicznego 000.BT-1. 
Wyróżnienie to jest zwieńczeniem naszych wieloletnich wysiłków, 
ciągłych inwestycji oraz nakładów na rozwój firmy i samych jej pro-
duktów.

Wizytujący nasze stoisko mieli okazję bliżej przyjrzeć się także no-
wym  lub zmodernizowanym urządzeniom, typu  piekarnik z ko-
morami przystosowanymi do blach GN 2/1, patelnia z linii 900 wy-

posażona w nowe siłowniki przechyłu misy, frytkownica z nową 
komorą posiadającą strefę zimna oraz zmodyfikowaną wersję elek-
trycznego pieca konwekcyjnego 000.P-3Wx i 000.P-6Wx, który 
wyposażono w nowy, czytelny panel sterowania z elektronicznym 
wyświetlaczem oraz wentylator z autorewersem. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyła się też nowa kuchnia z płytą grzewczą, 
która umożliwia prowadzenie procesu gotowania o zmiennej in-
tensywności.
Podczas targów na stoisku firm z Grupy Doram można było na 
żywo uczestniczyć w prowadzonych na naszym wyposażeniu 
(Dora Metal i Kromet) pokazach kulinarnych i degustować wyśmie-
nitej kuchni portugalskiej.

Następnym ważnym wydarzeniem dla naszej firmy były Między-
narodowe Targi Poznańskie Polagra Food 2008. W Poznaniu, 
prezentowany i nagrodzony wcześniej w Warszawie, blok termicz-

ny odniósł swój kolejny wielki sukces - za jego 
nowoczesność, funkcjonalność i innowacyj-
ne rozwiązania technologiczne przyznano mu 
Złoty Medal Polagra Food 2008. Nagroda ta 
jest najcenniejszym trofeum, jakie można zdo-
być na poznańskich targach. Złoty Medal cie-
szy się wieloletnią tradycją i renomą, a w po-

wojennej historii targów przyznawany jest od 1979 roku. Medalem 
nagradzane są tylko najlepsze produkty, prezentujące najwyższą 
jakość.Tym bardziej dziękujemy !!! 

Pokazy na złotym medaliście - bloku termicznym - prowadziła tak-
że firma Unilever Foodsolutions. 
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Interesującą ekspozycje mieliśmy także na targach Horeca w Kra-
kowie, gdzie między innymi zaprezentowaliśmy ciekawy układ 
urządzeń do termicznej obróbki żywności nastawianych na pod-
stawę chłodniczą. W zestawie zaprezentowaliśmy: kuchnię gazową 
i elektryczną, frytkownicę i płytę grillową.

Jak na jeden rok - sukcesów targowych  nie brakowało !!!

POZA TARgOWE NAgRODY  
I WYRóżNIENIA 
Blok termiczny okazał się bezkonkurencyjnym wyrobem. Nie licząc 
wcześniej wspomnianych nagród targowych, w plebiscycie ogło-
szonym przez „Gazetę Lubuską” „Nasze Dobre” w kategorii pro-
dukt przemysłowy za nowoczesność przyznano mu Certyfikat 
„Regionalny Znak Jakości”.

W ubiegłym roku nie tylko nasze produkty otrzymywały prestiżo-
we nagrody.  Doceniono i wyróżniono także samą firmę - 5 grud-
nia 2008r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 
na Wielkiej Gali firma Kromet otrzymał kolejny tytuł i certyfikat 
Przedsiębiorstwa Fair Play 2008. Przyznany tytuł dowodzi, że 
Kromet kontynuuje wcześniej obraną dobrą politykę biznesu tj. w 
dalszym ciągu spełnia potrzeby swoich klientów w kraju i za grani-
cą, lojalnie wypełnia zobowiązania wobec dostawców, działa zgod-
nie z przepisami prawa i urzędów a także jest pozytywnie postrze-
gany przez otoczenie biznesowe, społeczność lokalną i co ważne 
przez swoich pracowników - jako Firma uwzględniająca ich dobro 
i potrzeby.

Uzyskany w 2001r. certyfikat systemu zarządzania jakością 
ISO 9001:2000, jak corocznie tak i w 2008 roku został pozytyw-
nie odnowiony. Odnowienia dokonuje się  na podstawie szczegó-
łowej i restrykcyjnej weryfikacji zgodności działania Firmy z zasa-
dami wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością. Realizowa-
na polityka w zakresie jakości jest zgodna z głównymi celami naszej 
Fabryki zorientowanymi na spełnienie oczekiwań klienta.

Zdobyte nagrody, wyróżnienia i certyfikaty mówią same za 
siebie. Są odzwierciedleniem naszej rzetelności oraz  najwyż-
szej  jakości, innowacyjności i funkcjonalności produkowa-
nych przez nas urządzeń . Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do naszego sukcesu !!

NASZE REAlIZACjE, Z KTóRYCH 
jESTEśMY SZCZEgólNIE DUMNI
Z roku na rok liczba użytkowników naszych wyrobów systema-
tycznie powiększa się. W 2008 roku braliśmy udział w kompleta-
cji sprzętu gastronomicznego w wielu ciekawych i renomowanych 
obiektach . Do najciekawszych naszych realizacji w 2008 roku na-
leżą min. : 
•	 Szpital Bielański w Warszawie, którego zaplecze wyposażyli-

śmy  wraz z naszym dobrym partnerem – firmą PAG z Piły. Urzą-
dzenia, które dostarczyliśmy do szpitala to : kotły warzelne, kuch-
nie indukcyjne,  patelnie elektryczne i wiele innych wyrobów. 
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•	 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wyposażo-
na przy współpracy naszego solidnego partnera - firmy Fredo-
matic z Krakowa. Zaplecze gastronomiczne Akademii zostało 
wyposażone miedzy innymi w elektryczne piekarniki segmen-
towe, kuchnie elektryczne z piekarnikami oraz kotły warzelne  
i inne funkcjonalne urządzenia.

WSPółPRACUjEMY Z NAjlEPSZYMI 
Mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia na-
szym użytkownikom, jak najlepszego i łatwego dostępu do na-
szych urządzeń, większość sprzedaży realizujemy poprzez part-
nerów handlowych, którzy skutecznie wspierają działania promo-
cyjne, reklamowe i świadczą usługi towarzyszące dla spełnienia  
wszystkich potrzeb klientów.

Nasz sukces w pełni tego słowa znaczeniu nie byłby możliwy 
gdyby nie nieoceniona pomoc ze strony wszystkich naszych 
partnerów, którym pragniemy złożyć serdeczne podziękowa-
nie. 

PROgNOZY NA 2009 ROK
Nieuchronnie ale płynnie weszliśmy w 2009 rok ponieważ nasza 
wytężona praca i zaangażowanie w 2008 roku zaowocowały wielo-
ma ciekawymi kontaktami, strategicznymi zamówieniami oraz no-
wymi pomysłami w kontekście produkowanych urządzeń. Dyna-
micznie wcielamy w życie nasze pomysły i strategie, działamy tak 
aby 2009 był równie udanym rokiem pod względem osiągniętych 
sukcesów rynkowych tj. nagród i wyróżnień targowych, wprowa-
dzenia na rynek innowacyjnych wyrobów o nowym zastosowaniu, 
zdobyciu kolejnych ważnych odbiorców i rynków zbytu także za 
granicą.
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Zamówienia na płyty z bibliotekami można 
składać pod adresami : 
handlowy@dora-metal.pl 
handlowy@kromet.com.pl 
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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

SZANOWNI PAŃSTWO
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko podczas tegorocznej, 
XIII edycji Targów Eurogastro w Warszawie w nowej siedzibie Cen-
trum Targowo-Konferencyjnym przy ul. Marsa 56C, w terminie 25-27.03.2009r. 
Nasze firmy z grupy DORAM tj. Dora Metal Sp. z o.o. i Kromet Sp. z o.o., na wspólnym 
stoisku Nr A3 w sektorze A, zaprezentują wiele ciekawych, innowacyjnych wy-
robów oraz  rozwiązań. Niezmiennie mamy dla Państwa w zanadrzu wiele niespodzia-
nek, ciekawych prezentacji i smacznych akcentów towarzyszących pokazom.NASzE                TO:

•	 GWARANCJA NAJWYŻSZEJ 
JAKOśCI PRODUKTÓW 

•	 GWARANCJA WSPARCIA, NA 
KTÓRE ZAWSZE MOŻESZ 
LICZYć 

•	 GWARANCJA SATYSFAKCJI, 
KTÓREJ MOŻESZ BYć 
PEWNY.

EUROgASTRO 2009
STOISKO Nr A3 W SEKTORZE A

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

TEgO NIE MOżNA PRZEgAPIć !!!


