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OFERTA
PROMOCYJNA

Naszą misją jest oferowanie szerokiej
gamy wysokiej jakości produktów
cenionionych przez Klientów

HASPOL

%



Dora Metal, producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzew-
nej, z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku polskim i za granicą. W ofercie firmy znajdują 
się: urządzenia chłodnicze i grzewcze, ciągi wydawcze, urządzenia do zabudowy, urządzenia do  
cateringu, bufety i systemy mobilne, urządzenia do barów tzw. Bar Line, okapy, meble  
technologiczne.

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim od 
ponad 60 lat i jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do termicznej 
obróbki żywności, a zwłaszcza na wyposażenie kuchni w restauracjach, barach, stołówkach  
i innych punktach zbiorowego żywienia.

Projektujemy, tworzymy i dostarczamy koncepty dla restauracji typu Fast Food. Koncentrujemy 
się na wizji naszych klientów w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Naszym priorytetem jest 
zadowolenie klienta, dzięki jakości produktów i skutecznym rozwiązaniom.

Dora Vent jest nowo utworzoną marką w Dora Metal Group zajmującą się grupą produktową 
jaką są okapy „Profesjonalne okapy dla Twojej Kuchni”. Naszym celem jest kompleksowa  
obsługa partnerów w zakresie doboru odpowiedniego okapu z wyznaczeniem jego parametrów 
oraz dostarczenie naszego produktu o wysokich parametrach technicznych równoważnych  
z konkurencyjnymi w atrakcyjnej oraz promocyjnej ofercie cenowej. 

Reca cold jest producentem profesjonalnych komór chłodniczych i mroźniczych, dostosowanych 
do potrzeb klienta oraz przestrzeni i infrastruktury danego obiektu. Kompleksowa obsługa  
obejmuje również dobór agregatów i chłodnic oraz montaż naszych urządzeń, a także wyposażenie 
komór w specjalnie dopasowane, wytrzymałe regały aluminiowe.

Jesteśmy kreatywną pracownią projektową, która kompleksowo zajmuje się projektowaniem  
lokali gastronomicznych. Potrafimy dostosować indywidualną wizję lokalu klienta do pozytywnej 
opinii Sanepidu, polskiego prawa, przepisów BHP i systemu HACCP. Kładziemy duży nacisk na 
praktyczność i komfort pracy podczas projektowania przestrzeni lokalu.

Centrum Techniki Kulinarnej jest miejscem, które posiada największą w kraju gastronomiczną salę 
szkoleniową z profesjonalnie wyposażonymi stanowiskami treningowymi, wzorcowym zapleczem 
technicznym, widownią, salą konferencyjną oraz wygodnym parkingiem. Przestrzeń ta pozwala 
na organizację wszelkiego typu imprez o tematyce kulinarnej, na niespotykaną wcześniej skalę.

www.grupadorametal.pl
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Spis treści

1. Oferta ważna od 24.10 do 31.12.2018r. lub do wyczerpania zapasów.
2. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych (PLN),
3. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23% lub 8%. 
4. Ceny nie zawierają kosztu transportu.
5. Ceny dotyczą wyłącznie standardowych urządzeń zawartych w katalogu w zakresie wymiarów konstrukcyjnych, wykończenia itp.
6. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym również w rozumieniu art. 543 k.c. .

Wszelkie prawa zastrzeżone, naruszenie ich bez zezwolenia jest zabronione. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.
Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych przedstawionych na fotografiach. Grupa Dora Metal nie odpowiada za pomyłki oraz 
błędy.

Warunki handlowe
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- Drzwi z samodomykaczem
- Ładowność komory 50 kg
- Wysuwany agregat, obniża koszty napraw, oraz ułatwia  
  konserwację skraplacza
- Łatwo wymienialne uszczelki magnetyczne
- Profilowane uchwyty zapewniają wygodę i łatwość w użytkowaniu
- Automatyczne odparowanie kondensatu po cyklu rozmrażania 
  parownika
- Elektroniczny sterownik z funkcją ECO
- Wymuszony obieg powietrza zapewnia idealny rozkład temperatur 
  w komorze
- Skraplacz z filtrem przeciwpyłowym
- Zakres temp: -2 do +10oC
- Moc: 470 W

Stół chłodniczny

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94002-AS 1325 x 700 x 850 5 990 / 4 792

DM-94003-AS 1825 x 700 x 850 7 000 / 5 600

od 4 792 PLNnetto

- Elektroniczny sterownik z funkcją ECO
- Podstawa przeznaczona jest do współpracy z produktami typu 
  „TOP” linii 700
- Wydajna praca w maksymalnych warunkach: temp. 32oC, względna  
  wilgotność powietrza: 60%
- Szuflady z pełnym wysuwem, przystosowane do poj. 1/1GN  
  h=100 mm
- Izolacja z pianki poliuretanowej.
- Zakres temperatur: -2 do +10oC
- Moc: 320 W

Podstawa chłodnicza

od 5 504 PLNnetto

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94702 1600 x 666 x 620 6 880 / 5 504

DM-94703 1600 x 666 x 620 8 840 / 7 072

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

od 6 880 PLN

CENA KATALOGOWA

od 5 990 PLN

Schładzarki i zamrażarki szokowe to zaawanso-
wane urządzenia chłodnicze. Pozwalają na szy-
bkie schładzanie i zamrażanie potraw zaraz po 
ich przygotowaniu.
Moc DM-S-95103: 615 W
Moc DM-S-95210: 2300 W.
 

Kod Wymiary (mm) Czas 
schładzania/zmrażania

Pojemność Cena (PLN) 
Katalogowa / Pro-

mocyjna

DM-S-95103 760 x 800 x 850
od +90oC do +3oC w 90min 3 x 1/1 GN h=40 

lub tace 400x600x20 
[mm]

13 160 / 10 528
od +90oC do -18oC w 270min

DM-S-95210 760 x 800 x 1850 od +90oC do +3oC w 90min
10 x 1/1 GN h=40 

lub tace 400x600x20 
[mm]

17 200 / 13 760 

13 760 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

17 200 PLN

Schładzarko-zamrażarka szokowa
(DM-S-95103)

Schładzarka szokowa
(DM-S-95210)

10 528 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

13 160 PLN

WYSUWANY
AGREGAT
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netto

Schłodzarko-zamrażarka szokowa:
- Schładzanie od +90oC do +3oC w 90 minut
- Zamrażanie od +90oC do -18oC w 270 minut
- Sonda termiczna powiązana ze sterownikiem,  
  umożliwiając kontrolę całego procesu
- Układ poprzeczny pojemników 1/1 GN
- Pojemność: 3x1/1 GN h=40mm
- Moc: 615 W

Piec konwekcyjno-parowy:
- Podzespoły renomowanych europejskich producentów
- W zestawie spryskiwacz do mycia komory
- Stal nierdzewna wysokogatunkowa
- Ergonomiczna konstrukcja
- Zaokrąglone krawędzie komory
- Intuicyjny panel sterujący 
- Oświetlenie komory 
- Dwustopniowy system otwierania i zamykania drzwi
- Pojemność pieca: 4x1/1GN
- Regulacja temperatury: +50 do +250oC
- Moc całkowita: 5,2 kW

Schłodzarko-zamrażarka szokowa 
+ piec konwekcyjno-parowy (zestaw)

19 999 PLN
netto

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-S-95103 +
000.PK-4

760 x 800 x 850 
750x742x580

25 169 / 19 999

CENA PROMOCYJNA

+

CENA KATALOGOWA

25 169 PLN

- Zakres temperatury +2 do +15oC
- Uchylna górna klapa pozwala na pozbywanie się odpad-
ków bez konieczności wyciągania kosza
- Pojemność przystosowana dla standardowych koszy na 
odpadki 120
- Łatwy w obsłudze ektroniczny sterownik do nastawy tem-
peratury
- Łatwe czyszczenie i serwisowanie skraplacza
- Osłona antybryzgowa umożliwia mycie wnętrza myjką 
ciśnieniową
- Moc: 520 W

Schładzarka przystosowana jest również dla pojemników na odpadki 120 l

Schładzarka uniwersalna

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

BLO-1120 980 x 716 x 1176 7 060 / 3 700

3 700 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

7 060 PLN

Idealna do schładzania napojów i piwa w magazynie

Oszczędność energii oraz miejsca

Ergonomia w magazynowaniu towarów

Twój podręczny magazyn chłodniczy
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- Wymuszony obieg powietrza we wnętrzu komory
- Grubość izolacji 50 mm
- Pojemność komory: 700 litrów
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Elektroniczny sterownik LAE z funkcją ECO
- System wyłączenia wentylatora przy otwartych drzwiach szafy zapobiegający
  wydmuchiwaniu zimnego powietrza z wnętrza szafy
- Klasyczny układ chłodniczy z parownikiem wewnątrz komory
- Zamek w standardzie
- Łatwo wymienne uszczelki drzwi
- Maksymalna ładowność: 150kg
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Możliwość wykonania szaf w układzie z drzwiami otwieranymi na lewą i prawą stronę
- Zakres regulacji temperatury -2 do +10oC

Szafy STANDARD

3 912 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

4 890 PLN

Szafy STANDARD+ 

Szafy PREMIUM

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92101 700 x 860 x 2000 4 890 / 3 912

- Wymuszony obieg powietrza schładzającego komorę
- Grubość izolacji: 70 mm
- Pojemność komory: 610 litrów
- Wszystkie krawędzie wewnątrz urządzenia zaokrąglone ułatwiające czyszczenie
  wnętrza komory
- Agregat w formie monobloku (łatwość wymiany i serwisowania)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Demontowalna ramka prowadnic wewnątrz szafy
- Elektroniczny sterownik LAE z funkcją ECO
- Uchylny panel serwisowy
- Zwiększona pojemność komory poprzez zastosowanie monobloku (wnętrze wolne od parownika)
- Drzwi z samodomykaczem
- Zamek w standardzie
- Łatwo wymienne uszczelki drzwi
- Maksymalna ładowność: 150kg
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Możliwość wykonania szaf w układzie z drzwiami otwieranymi na lewą bądź prawą stronę
- Zakres regulacji temperatury -2 do +10oC

4 792 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

5 990 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92121 714 x 836 x 2065 5 990 / 4 792

- Wymuszony obieg powietrza schładzającego komorę
- Grubość izolacji: 90mm
- Pojemność komory 520 litrów
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Agregat w formie monobloku (łatwość wymiany i serwisowania)
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin
- Typ rozmrażania - gorącymi gazami
- Zaawansowany sterownik z panelem dotykowym i wyświetlaczem LCD (funkcja     
  oszczędzania energii - automatycznie uruchamiany tryb ECO),
- Energooszczędne oświetlenie wnętrza - LED
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Tłoczone prowadnice półek, zintegrowane z bokiem wewnętrznym
- Dno z higienicznymi promieniami
- System odprowadzania skroplin w dnie
- Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- Drzwi pełne z samodomykaczem oraz zintegrowanym uchwytem
- Łatwa możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchylny panel sterowania z automatycznym systemem podnoszenia,
- Zamek drzwi
- Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- Alarm wzrostu temperatury w szafie
- Filtr przeciwpyłowy skraplacza
- Maksymalna ładowność - 150 kg
- Zakres regulacji temperatury -2 do +10oC

6 256 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

7 829 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92131 714 x 869 x 2065 7 829 / 6 256

SZAFY CHŁODNICZE

WYMUSZONY
OBIEG

POWIETRZA

AGREGAT
NA 

MONOBLOKU

ALARM  
WZROSTU  

TEMP.
W SZAFIE
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SZAFY MROŹNICZE

4 952 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

6 190 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92107 700 x 860 x 2000 6 190 / 4 952

6 120 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

7 650 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92127 774 x 836 x 2065 7 650 / 6 120

7 280 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

9 100 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-92137 714 x 869 x 2065 9 100 / 7 280

- Wymuszony obieg powietrza we wnętrzu komory
- Grubość izolacji 50 mm
- Pojemność komory: 700 litrów
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Elektroniczny sterownik LAE z funkcją ECO
- System wyłączenia wentylatora przy otwartych drzwiach szafy zapobiegający
  wydmuchiwaniu zimnego powietrza z wnętrza szafy
- Klasyczny układ chłodniczy z parownikiem wewnątrz komory
- Zamek w standardzie
- Łatwo wymienne uszczelki drzwi
- Maksymalna ładowność: 150kg
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Możliwość wykonania szaf w układzie z drzwiami otwieranymi na lewą i prawą stronę
- Zakres regulacji temperatury -14 do -22oC

Szafy STANDARD

Szafy STANDARD+ 

Szafy PREMIUM

- Wymuszony obieg powietrza schładzającego komorę
- Grubość izolacji: 70 mm
- Pojemność komory: 610 litrów
- Wszystkie krawędzie wewnątrz urządzenia zaokrąglone ułatwiające czyszczenie
  wnętrza komory
- Agregat w formie monobloku (łatwość wymiany i serwisowania)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
- Demontowalna ramka prowadnic wewnątrz szafy
- Elektroniczny sterownik LAE z funkcją ECO
- Uchylny panel serwisowy
- Zwiększona pojemność komory poprzez zastosowanie monobloku (wnętrze wolne od parownika)
- Drzwi z samodomykaczem
- Zamek w standardzie
- Łatwo wymienne uszczelki drzwi
- Maksymalna ładowność: 150kg
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Możliwość wykonania szaf w układzie z drzwiami otwieranymi na lewą bądź prawą stronę
- Zakres regulacji temperatury -14 do -22oC

- Wymuszony obieg powietrza schładzającego komorę
- Grubość izolacji: 90mm
- Pojemność komory 520 litrów
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Agregat w formie monobloku (łatwość wymiany i serwisowania)
- Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin
- Typ rozmrażania - gorącymi gazami
- Zaawansowany sterownik z panelem dotykowym i wyświetlaczem LCD (funkcja     
  oszczędzania energii - automatycznie uruchamiany tryb ECO),
- Energooszczędne oświetlenie wnętrza - LED
- Wielkość pojemników: 2/1 GN
- Tłoczone prowadnice półek, zintegrowane z bokiem wewnętrznym
- Dno z higienicznymi promieniami
- System odprowadzania skroplin w dnie
- Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
- Drzwi pełne z samodomykaczem oraz zintegrowanym uchwytem
- Łatwa możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchylny panel sterowania z automatycznym systemem podnoszenia,
- Zamek drzwi
- Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- Alarm wzrostu temperatury w szafie
- Filtr przeciwpyłowy skraplacza
- Maksymalna ładowność - 150 kg
- Zakres regulacji temperatury -14 do -22oC

WYMUSZONY
OBIEG

POWIETRZA

AGREGAT
NA 

MONOBLOKU

ALARM  
WZROSTU  

TEMP.
W SZAFIE
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- Wanna chłodnicza jest przeznaczona do ekspozycji  
  wcześniej schłodzonych produktów
- Chłodzenie grawitacyjne
- Sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą  
  sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia  
  do +25°C i wilgotności względnej powietrza do 60%
- Wewnętrzne krawędzie wanny posiadają promienie R10
- Maszynownia wysuwana na prowadnicach
- Pojemność pojemników: 3x 1/1 GN h=150mm
- Zakres temperatur: 0 do +10oC

Wanna chłodnicza z chłodzeniem 
statycznym

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94930.3 1403 x 590 x 430 5 850 / 4 680

4 680 PLN
netto

- Wanna chłodnicza jest przeznaczona do ekspozycji wcześniej  
  schłodzonych produktów w niskich temperaturach
- Wymuszony obieg powietrza chłodniczego
- Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
- Sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą
  sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- Automatyczny system odszraniania parownika
- Wanna przystosowana do pojemników 1/1 GN o h max. = 150 mm
- Wewnętrzne krawędzie wanny posiadają promienie R10
- Regulowana wysokość poziomu półek w wannie
- Whaczane kierownice powietrza oraz uchylany parownik dla  
  łatwego czyszczenia dna wanny
- Wyposażony w pojemnik na skropliny z tworzywa sztucznego
- Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C i  
  wilgotności względnej powietrza do 60%
- Wysuwana maszynownia na prowadnicach
- Zakres temperatur: +4 do +8oC

Wanna chłodnicza z chłodzeniem 
wymuszonym

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94933.3 1080 x 690 x 650 10 900 / 8 720

8 720 PLN
netto

- Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymania  
  przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach
  w pojemnikach GN
- Ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora
- Zawór spustowy 1/2″
- Wewnętrzne krawędzie wanny posiadają promienie R10
- Izolacja z wełny mineralnej 
- Moc: 2400 W 
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Wanna bemarowa jednokomorowa

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94943.3 1064 x 590 x 430 2 850 / 2 280

2 280 PLN
netto

- Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymania  
  przygotowanych potraw w podwyższonych temperaturach w    
  pojemnikach GN
- Ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
- Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora,
  indywidualna dla każdej komory
- Zawór spustowy 1/2″
- Izolacja z wełny mineralnej
- Moc: 2400 W 
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Wanna bemarowa wielokomorowa

Kod Wymiary Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94943/3.3 1064 x 590 x 430 4 250 / 3 400

3 400 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA KPROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

4 250 PLN

CENA KATALOGOWA

2 850 PLN

CENA KATALOGOWA

5 850 PLN

CENA KATALOGOWA

10 900 PLN

WANNY CHŁODNICZE ORAZ WANNY BEMAROWE

WYSUWANA
MASZYNOWNIA

WYMUSZONY
OBIEG

POWIETRZA
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GRATIS w komplecie do umywalki kolanowej:
- wylewka
- głowica syfonu

Umywalka ścienna / kolanowa

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3253 400 x 400 x 150 536 / 429

DM-S-3281 400 x 400 x 235 942 / 754

429 PLN

754 PLN

netto

netto

- Stabilna, spawana konstrukcja
- Blat z rantem h= 40 mm
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Regulowane stopki

Stół roboczy z półką

Kod Wymiary Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3103 1000 x 700 x 850 1 061 / 849

849 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

536 PLN

CENA KATALOGOWA

942 PLN

CENA KATALOGOWA

1 061 PLN

- Pojemność komór: 3x1/1GN      
  h=200mm
- Duża żywotność grzałek
- Ergonomiczne pokrętło z płynną  
  regulacją temperatury
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Moc urządzenia: 2100 W
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Bemar stacjonarny
jednokomorowy

od 2 456 PLN
netto

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94263 1155 x 600 x 850 3 070 / 2 456

DM-94263/3 1155 x 600 x 850 4 230 / 3 384

od 2 816 PLN
netto

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-94223 1270 x 660 x 850 3 520 / 2 816

DM-94223/3 1270 x 660 x 850 4 760 / 3 808

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 3 070 PLN

CENA KATALOGOWA

od 3 520 PLN

BEMARY I MEBLE TECHNOLOGICZNE

DM-94263

DM-94263/3
DM-94223/3

DM-94223

umywalka ścienna DM-3253

umywalka kolanowa DM-S 3281

- Pojemność komór: 3x1/1GN  
  h=200mm
- Duża żywotność grzałek
- Ergonomiczne pokrętła z płynną  
  regulacją temperatury
- Niezależne sterowanie komór
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Moc urządzenia: 2100 W
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Bemar stacjonarny
wielokomorowy

- Urządzenie na kołach
- Pojemność komór: 3x1/1GN  
  h=200mm
- Duża żywotność grzałek
- Ergonomiczne pokrętła z płynną  
  regulacją temperatury
- Niezależne sterowanie komór
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Moc urządzenia: 2100 W
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Bemar jezdny
wielokomorowy

- Urządzenie na kołach
- Pojemność komór: 3x1/1GN  
  h=200mm
- Duża żywotność grzałek
- Ergonomiczne pokrętło z płynną  
  regulacją temperatury
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Moc urządzenia: 2100 W
- Zakres temperatur: +30 do +95oC

Bemar jezdny
jednokomorowy
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- Stabilna, spawana konstrukcja
- Blat z rantem h= 40 mm
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Regulowane stopki
- Ergonomiczne uchwyty nierdzewne, wzdłuż całej 
wysokości drzwi.

Stół z szafką z drzwiami suwanymi

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3118N 1000 x 700 x 850 2 256 / 1 805

1 805 PLN
netto

- Stabilna, spawana konstrukcja
- Blat z rantem h=40 mm
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Regulowane stopki
- Zagłębiona płyta wierzchnia, zapobiegająca wypływaniu 
wody
- Półka pełna

Stół ze zlewem jednokomorowym / 
dwukomorowym

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3201 1000 x 700 x 850 1 753 / 1 402

DM-3212 1000 x 700 x 850 2 101 / 1 681

od 1 402 PLN
netto

- Stabilna, spawana konstrukcja
- Blat z rantem h= 40 mm
- Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Regulowane stopki

Basen jednokomorowy

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3235 (h=300) 800 x 700 x 850 1 578 / 1 262

1 262 PLN
netto

- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Spawana konstrukcja
- Półka pełna

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3316N 800 x 300 x 600 1 305 / 1 081

1 018 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

1 578 PLN
CENA KATALOGOWA

1 305 PLN

CENA KATALOGOWA

od 1 753 PLN
CENA KATALOGOWA

2 256 PLN

DRZWI NA 
PROWADNICACH

(NIE BLOKUJĄ SIĘ 
PODCZAS 

UŻYTKOWANIA)

DRZWI NA 
PROWADNICACH

(NIE BLOKUJĄ SIĘ 
PODCZAS 

UŻYTKOWANIA)

DM-3201

DM-3212



- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- półka mocowana do ściany na konsolach nierdzewnych.

Półka ścienna

190 PLN
netto

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3501 600 x 300 x 250 238 / 190

CENA PROMOCYJNA

Wybrane realizacje

CENA KATALOGOWA

238 PLN
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- Wyposażone w cztery kółka jezdne
- Wykonane z blachy ze stali nierdzewnej
- Pojemność:
   - dla Ø 380 - 50 l
   - dla Ø 450 - 75 l

Pojemnik na odpady

od 465 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 581 PLN

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-3415 Ø 380 x 605 581 / 465

DM-3415 Ø 450 x 605 673 / 538

Mitsubishi - Niemcy Volkswagen - Niemcy
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- Płyta górna wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 o grubości  
  1,5 mm
- Płyta górna z przetłoczeniem na wykipiny
- W płycie górnej zamontowana jest bateria wodna do przyłączenia    
  wody ciepłej lub zimnej (w kotłach linii 700 możliwość przyłączenia  
  wody ciepłej i zimnej)
- Konstrukcja kotła uniemożliwia przywieranie obrabianych  
  produktów do ścianek i dna zbiornika
- W płycie górnej zamontowany jest zawias pokrywy. Konstrukcja  
  zawiasu umożliwia, ustawienie pokrywy w każdym położeniu pod  
  kątem w przedziale od 0˚ do 90˚
- Pokrywa tłoczona wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Komora grzewcza kotła wykonana z płaszcza wewnętrznego i  
  zewnętrznego, stal kwasoodporna AISI 304 o grubości 3 mm
- Dno komory grzewczej wykonane jest z wysokogatunkowej stali  
  kwasoodpornej AISI 316L. Dno jest wypolerowane, umożliwia  
  łatwe czyszczenie.

Kotły warzelne gazowe

od 12 160 PLN
netto

Kod Moc Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

700.BGK-80 16 kW 800x700x900 15 200 / 12 160

900.BGK-150 21 kW 900x900x900 17 000 / 13 600

900.BGK-200 21 kW 900x900x900 19 000 / 15 200

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 15 200 PLN

Jako pierwszy producent w Polsce prezentujemy Kocioł 
warzelny z funkcją automatycznego samo napełniania

NOWOŚĆ - KOTŁY WARZELNE Z AUTOMATYCZNYM NAPEŁNIANIEM WODY

Idealny do dużych kuchni

Wyprodukowany w Polsce

Prosta obsługa - podłącz i gotuj

Kod Moc Pojemność Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa

700.BEK-80AN 12,5 kW 80 L 800x700x900 20 000

900.BEK-150AN 18,5 kW 150 L 900x900x900 21 000

900.BEK-200AN 24,5 kW 200 L 900x900x900 23 000

Duże pojemności kotłów - 80, 150 oraz 200 litrów

Wykonany z najwyższej jakości stali

Dno ze stali polerowanej AISI 316 - ułatwia czyszczenie kotła



13Kromet | kromet.com.pl do cen należy doliczyć VAT 23%

- Podzespoły renomowanych europejskich producentów
- W zestawie spryskiwacz do mycia komory
- Stal nierdzewna wysokogatunkowa
- Ergonomiczna konstrukcja
- Zaokrąglone krawędzie komory
- Czytelny panel sterujący 
- Oświetlenie komory 
- Dwustopniowy system otwierania i zamykania drzwi
- Komora ze stali kwasoodpornej gatunek AISI 304 z 
wykończeniem powierzchnią lustrzaną.
- Metoda generowania pary: natrysk
- Zakres temperatur: 50-250 oC

Piec Konwekcyjno-parowy

Kod Moc Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.PK-4 (4 GN) 5,2 kW 750x742x580 12 000 / 9 600

000.PK-6 (6 GN) 10,3 kW 750x742x700 16 000 / 12 800

000.PK-10 (10 GN) 15,6 kW 750x742x980 22 000 / 17 600

000.PK (podstawa pod piec) - 665x700x850 1 200 / 960

- Komora ze stali kwasoodpornej z wykończeniem powierzchnią  
  lustrzaną
- Zaokrąglone krawędzie komory
- Funkcja termoobiegu
- Wysoka moc urządzeń
- Oświetlenie komory
- Demontowalne prowadnice
- Możliwość demontażu szyby wewnętrznej
- Zakres temperatur: 50-250oC

Piec konwekcyjny

Kod Moc Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.PE-1/T 7,0 kW 900x850x640 6 700 / 5 360

000.PE-2/T 14 kW 900x850x1110 11 700 / 9 360

000.PE-3/T 21 kW 900x850x1580 16 700 / 13 360

- Regulowane stopki
- Ergonomiczne pokrętło
- Solidna konstrukcja
- Materiał bazowy: stal nierdzewna wysokogatunkowa
- Dla wersji gaz: przyłącze gazu R1/2, palnik z zabezpieczeniem  
  przeciwwypływowym, pilot palnika, płomień oszczędnościowy    
  25% maksymalnego zużycia

Taborety gazowe / elektryczne

Kod Moc Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.TG-1 9 kW 580x580x400 1 700 / 1 360

000.TE-1F 5 kW 600x650x400 2 600 / 2 080

od 1 360 PLN
netto

- Odpowiednio dobrana grubość dna misy (do 8 mm)  zapewnia  
  równomierny rozkład temperatur 
- Bardzo duża powierzchnia robocza patelni
- Pokrywa z zawiasem zapewniającym regulację 
- Misa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304
- Przechył misy za pomocą pokrętła do 45 stopni
- Patelnia 000.PE-040x posiada system automatycznego  
  podnoszenia misy
- Regulowane stopki

Patelnie

Kod Moc / Pojemność Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.PE-025p

5,4 kW / 37 L

700x600x850 5 300 / 4 240

000.PE-025S 700x600x850 4 800 / 3 840

000.PE-25N 700x600x850 4 800 / 3 840

000.PE-040x 720x800x870 8 000 / 6 400

000.PE-040p 720x800x870 8 000 / 6 400

od 3 840 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KPROMOCYJNA

Przy zakupie każdego pieca kon-
wekcyjno-parowego otrzymasz 

UZDATNIACZ WODY

GRATIS!

od 9 600 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

od 12 000 PLN

od 5 360 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 6 700 PLN

CENA KATALOGOWA

od 1 700 PLN

CENA KATALOGOWA

od 4 800 PLN

000.PK-4
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- Bardzo wysoka sprawność energetyczna
- Płynna regulacja mocy
- Płyta górna wykonana ze stali nierdzewnej 1,5 mm 
- Kontrola obecności garnka
- Generatory najlepszego europejskiego producenta
- Filtr tłuszczowy, nierdzewny z możliwością czyszczenia
- Moc: 2x3,5kW
- Napięcie znamionowe 400V
- Elementy elektryczne najlepszych europejskich producentów

Kuchnia indukcyjna

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

700.KE-2i/400 400x700x280 22 000 / 17 600

17 600 PLN
netto

- Demontowalne misy podpalnikowe, elementy palników,  
  ruszta
- Ergonomiczne pokrętła
- Duża funkcjonalna półka odkładcza
- Regulowane stopki
- Elementy gazowe renomowanej europejskiej marki
- Taca ociekowa ze stali kwasoodpornej
- Żeliwne ruszta
- Przyłącze gazu R1/2
- Zapezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki 2x4,5kW i 2x7,5kW
- Konstrukcja uniemożliwiająca zaciekanie wykipin do  
  wnętrza wyrobu

Kuchnia light line gazowa

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.KG-4M 800x700x850 4 800 / 3 840

3 840 PLN
netto

- Konstrukcja uniemożliwiająca zaciekanie wykipin do  
  wnętrza wyrobu
- Ergonomiczne pokrętła
- Płyty szybkogrzejne
- Zastosowane elementy elektryczne renomowanych 
  europejskich marek
- Płyta górna tłoczona, wykonana ze stali kwasoodpornej  
  AISI 304
- 6 stopniowa regulacja mocy
- Napięcie znamionowe 400V

Kuchnia light line elektryczna

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

000.KE-4M 800x700x850 3 500 / 2 800

2 800 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

22 000 PLN

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

4 800 PLN
CENA KATALOGOWA

3 500 PLN

- Płyta chromowana lustrzana gładka lub ryflowana 
- Regulacja temperatury do 300oC
- Osłona zabezpieczająca w komplecie
- W tablicy usytuowana jest wyjmowana szuflada ocieko-
wa, na wytapiany podczas smażenia tłuszcz. 
- Moc całkowita: 4,8 kW
- Napięcie znamionowe: 400V

Płyty gładkie i ryflowane

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

700.PBE-400G-C 400x700x280 4 500 / 3 600

700.PBE-400R-C 400x700x280 5 000 / 4 000

od 3 600 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 4 500 PLN

POWIERZCHNIA
CHROMOWANA



od 4 000 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

od 5 000 PLN

CYFROWY
WYŚWIETLACZ

- Konstrukcja uniemożliwiająca zaciekanie frytury do  
  wnętrza wyrobu
- Kontrola stanu grzałek
- Czas pracy sterowany zegarem
- Mikroprocesorowy sterownik z kontrolą stanów pracy i  
  diagnostyką
- Spust frytury
- Podnoszony zespół grzejny, umożliwia łatwy dostęp do 
czyszczonych powierzchni zbiornika.
- Pojemności odpowiednio: 8 l oraz 2x8 l
- Regulacja temperatury 20-200oC

Frytkownice elektryczne

Kod Moc Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

700.FE-10f 8 kW 400x700x280 5 000 / 4 000

700.FE-2x10f 16 kW 800x700x280 7 800 / 6 240
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- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 
- Podstawa chłodnicza z agregatem, wyposażona w 2-szuflady o  
  pojemności GN 1/1  
- Sterownik elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem
   temperatury przy agregacie chłodniczym
- Urządzenie wyposażone w automatyczny system rozmrażania  
  parownika oraz odparowywania skroplin 
- Panel serwisowy łatwo demontowany bez użycia narzędzi w celu  
  łatwego czyszczenia skraplacza 
- Moduł wyposażony w układ chłodzenia z wymuszonym obiegiem  
  powietrza
- Izolowane ścianki komory o grubości 40 mm
- Możliwość dołożenia oświetleniem LED w górnej nadstawce  
  przeszklonej 
- Zakres temperatur od -2 do +10oC 
- Moc całkowita 0,25 kW 
- Napięcie 230/50 V 
- Opcja zastosowania zabudowy w wybranym kolorze 

Moduł Hot-Dog

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-MOD.0 950 x 700 x 1450 11 300 / 7 500

7 500 PLN
netto

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 
- Stalowa powierzchnia płyty  umożliwiająca beztłuszczowe  
  smażenie 
- Otwór zrzutowy w płycie wraz z wysuwaną szufladką w  
  dolnej części
- Możliwość regulacji temperatury do 300oC 
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc 3,5 kW 
- Napięcie 230 V 

Płyta smażalnicza

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-GRL.460 460 x 525 x 150 2 250 / 1 650

1 650 PLN
netto

- Połączenie wysokiej jakości szkła oraz stali nierdzewnej
- Możliwość dowolnej konfiguracji płyty ekspozycyjnej 
- Konstrukcja szyby frontowej uchylna, szyby boczne  
  demontowalne 
- Ceramiczna powierzchnia płyty grzewczej gwarantująca    
  równomierny rozkład temperatury
- Całość wyposażona w lampę halogenowo-kwarcową oraz  
  w wysuwany pojemnik służący do nawilżania komory
- Regulacja temperatury do 80oC
- Moc 0,7 kW
- Napięcie 230 V

Witryna grzewcza

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-WIT.P.G 396 x 590 x 605 5 860 / 3 390

3 390 PLN
netto

- Urządzenie przeznaczone do zabudowy w dowolny blat
- Konstrukcja jako połączenie szkła i stali nierdzewnej
- Wewnętrzne oświetlenie LED każdej z półek oraz listwy  
  cenowe
- Możliwość regulacji temperatury od + 2 do + 8oC 
- Moc 0,18 kW 
- Napięcie 230 V 

Witryna chłodnicza

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-WIT.CDZ 405 x 435 x 1265 (710) 9 000 / 5 300

5 300 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

11 300 PLN

CENA KATALOGOWA

2 250 PLN

CENA KATALOGOWA

5 860 PLNCENA KATALOGOWA

9  000 PLN
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- Piec konwekcyjny z funkcją nawilżania
- Idealne rozwiązanie do małej gastronomii
- Główne przeznaczenie podgrzewanie produktów, wypiek crois-
santów,  
  ciastek i pieczywa
- Programowalny panel kontrolny  (90programów)
- Temp. konwekcja + nawilżenie: 50-300oC
- Odległość pomiędzy tacami: 75mm
- Pojemność komory 4 x 433x333mm
- Napiecie: 220-240V 1N ~50/60Hz

Piec GUP-404ES

Najlepsza oferta na rynku

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa

GUP-404ES 560 x 610 x 570 4 400

4 400 PLNnetto

- Całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 
- W zależności od ilości rolek opiekacz wyposażony jest w  
  jedną lub dwie strefy grzewcze 
- Urządzenie dostępne w ilości rolek: 6 / 8 / 10 / 14 szt.
- 3-stopniowa regulacja temperatury w zakresie od 50 do  
  300 oC 
- Urządzenie wyposażone jest w niezawodny silnik 
  oraz wyjmowaną tackę na tłuszcz pod rolkami
- Rolki wykonane ze stali nierdzewnej bądź w powłoce 
  teflonowej
- Moc całkowita 0,9 - 2,1 kW w zależności od ilości rolek
- Zasilanie 230 V 

Opiekacz rolkowy

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-ROL.6 540 x 300 x 173 2 200 / 1 460

I-ROL.8 540 x 384 x 173  2 670 / 1 760

I-ROL.10 540 x 468 x 173 3 740 / 2 470

I-ROL.12 540 x 636 x 173 4 450 / 2 930

od 1 460 PLN
netto

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Urządzenie wyposażone w płyty grzewcze ryflowane
  wykonanie z nieprzywierającej powierzchni
- Rączka poliamidowa pozwalającą na swobodną 
  obsługę urządzenia bez stosowania rękawicy
- Możliwość regulacji temperatury od 5 do 300oC
- Moc całkowita 1,6 kW
- Zasilanie 230 V

Kontakt grill

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-KON.R.R 273 x 328 x 192 1 560 / 1 070

1 070 PLN
netto

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 
- Zintegrowana grzałka w górnej części urządzenia
- Możliwości podtrzymywania stałej temperatury produktu
- Urządzenie wyposażone w perforowaną tacę ociekową GN2/1
- Możliwość regulacji temperatury do 80oC 
- Moc 1,5 kW 
- Napięcie 230 V 

Podgrzewacz frytek

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

I-FRY.2GN 555 x 690 x 580 3 600 / 2 500

2 500 PLN
netto

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJN A

CENA PROMOCYJNA

CENA KATALOGOWA

CENA KATALOGOWA

3 600 PLN

CENA KATALOGOWA

od 2 200 PLN

CENA KATALOGOWA

1 560 PLN

Nowość



Koncept rekomendowany dla stref live cooking, wszędzie 
tam gdzie głównym założeniem jest otwarta kuchnia i celowe  
umiejscowienie obróbki termicznej na froncie, dając tym samym  
świadectwo wysokiej  higieny i świeżości serwowanych dań. 
Moduł rekomendowany m.in. właścicielom stacji benzynowych z 
rozbudowaną ofertą gastronomiczną.

Wyposażony w płytę grillową oraz naleśnikarkę, którą w razie  
potrzeby można bez problemu zamienić na inne urządzenie  
grzewcze. Urządzenia pozwalają na przygotowywanie  
różnorodnych produktów na jednym stanowisku. Jedną z 
głównych cech modułu jest frontowe przeszklenie łączące okap z  
urządzeniami, które zapobiega wydostawaniu się zapachów 
do strefy obsługi konsumentów. Jest to szczególnie istotne 
zwłaszcza w takich miejscach jak stacje paliwowe. Kolejnym 
elementem konceptu jest lada sałatkowa, na której można  
przygotowywać zarówno kanapki jak i sałatki. W komplecie okap z 
wysokowydajnymi filtrami MikroDrop.

Petrol Concept

Rozwiązanie stworzone dla miejsc o ogra niczonej powierzchni 
skupiających swoją działalność na sprzedaży świeżych kanapek. 

Bazą konceptu jest niezawodne i bardzo ergonomiczne 
urządzenie do przygotowywania i ekspozycji kanapek. Dzięki 
zastosowaniu modułu kanapkowego Instanco uzyskano 
możliwość szybkiego przygotowywania zarówno małych kan-
apek jak i dużych sandwich’y. Poprzez zastosowanie przeszk-
lonej witryny chłodniczej uzyskano przestrzeń na ekspozycję 
i prezentacje przygotowanych produktów. To klienci decydują 
czy produkt ma im być wydany w postaci zimnej czy na ciepło, 
co umożliwia zastosowanie piecyka i grilla kontaktowego w 
koncepcie.

Sandwich Concept

Zapytaj o cenę

Cena ustalana indywidualnie
w zależności od konfiguracji

Zapytaj o cenę

Cena ustalana indywidualnie
w zależności od konfiguracji
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- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
- Łatwy montaż i demontaż filtrów
- Rynienka ociekowa na skropliny wraz z króćcem spustowym
- Oświetlenie
- Króćce przyłączeniowe

Okap wyciągowy przyścienny

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-S 3601 1500 x 1000 x 400 3 103 / 2 340

Dopłata za łapacze tłuszczu MicroDrop 590

2 340 PLN
netto

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż i demontaż filtrów
- Rynienka ociekowa na skropliny wraz z króćcem spustowym
- Oświetlenie
- Króćce przyłączeniowe

Okap wyciągowy przyścienny

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-S 3602 1500 x 1800 x 550 2 548 / 1 910

Dopłata za łapacze tłuszczu MicroDrop 380

1 910 PLN
netto

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż i demontaż filtrów 
- Rynienka ociekowa na skropliny wraz z króćcem spustowym
- Oświetlenie
- Króćce przyłączeniowe
- Okapy wyposażone w system mocowania w kształcie ucha

Okap nawiewno-wyciągowy przyścienny

* Do każdego okapu istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia w nowoczesne
filtry UV - wycena indywidualna

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-S 3613 1500 x 1200 x 550 6 328 / 4 930

Dopłata za łapacze tłuszczu MicroDrop 590 

4 930 PLN
netto

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwy montaż i demontaż filtrów 
- Rynienka ociekowa na skropliny wraz z króćcem spustowym
- Oświetlenie
- Króćce przyłączeniowe
- Okapy wyposażone w system mocowania w kształcie ucha

Okap nawiewno-wyciągowy centralny

Kod Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

DM-S 3614 1500 x 1800 x 550 9 810 / 7 650

Dopłata za łapacze tłuszczu MicroDrop 1 180

7 650 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

3 103 PLN
CENA KATALOGOWA

2 548 PLN

CENA KATALOGOWA

6 328 PLN

CENA KATALOGOWA

9 810 PLN

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
CENA PROMOCYJNA
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NOWOCZESNE SYSTEMY FILTRACJI W OKAPACH

Dążymy do odseparowania blisko 100% 
zanieczyszczeń, związków chemicznych, cząstek tłuszczu oraz zniwelowania nieprzyjemnych zapachów.

Wysokie parametry techniczne

Nowoczesne rozwiązania technologiczne

Współpraca z systemem BMS

Indywidualne podejście do klienta

Dostosowanie do normy VDI 2052

Produkt polski

Wsparcie techniczne Inżyniera Wyrobu

Obsługa serwisowa 24h

Bardzo duża gama wyposażenia dodatkowego

Inteligentna współpraca z centralą wentylacyjną

Filtr inercyjny 
w technologii 

Micro Drop

Filtr UV
w technologii 
HoodLight UV

Pure Efficiency+TM+ =

Technologia ta zapewnia:
• zwiększenie efektywności pracy okapu,
• bezpieczeństwo i higienę,

• oszczędność energii,
• komfort pracy pracowników kuchni,
• ochronę środowiska naturalnego.

Pure Efficiency+TM stanowi nowoczesny system filtracji powietrza oparty na dwóch zasadniczych komponentach. Pierwszym 
z nich jest mechaniczny filtr inercyjny wykonany w technologii Micro Drop, umożliwiający odseparowanie zanieczyszczeń  
z efektywnością sięgającą 99%. Zasada jego pracy wykorzystuje siłę odśrodkową oraz siłę grawitacji, w celu oddzielenia zanieczyszczeń 
w postaci cząsteczek tłuszczu. Cały proces polega na przepływie zanieczyszczonego powietrza przez odpowiednio zaprojektowane 
przegrody filtra, które powodują zmniejszenie prędkości cząsteczek zanieczyszczenia, co w efekcie prowadzi do ich wytrącenia  
z głównego nurtu przepływu powietrza. 
Drugi stopień filtracji to specjalny filtr UV, wykonany w unikatowej technologii HoodLight UV. Zapewnia ona wysoką skuteczność 
podczas filtracji wyciąganego powietrza oraz niwelowania intensywnych zapachów. Działanie filtra polega na połączeniu oddziaływania 
przy pomocy promieniowania UV z działaniem ze strony cząstek ozonu. Cały proces ma charakter czysto fizyczny i odbywa się bez 
jakiegokolwiek udziału środków chemicznych.

OKAPY DORA VENT

Kontakt:    bok@dora-vent.pl   ∙∙∙   tel. 502 601 469   ∙∙∙   www.dora-vent.pl
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Komora chłodnicza

- Modułowy system komory oparty na płytach z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej
- Panele izolowane są pianą poliuretanową o gęstości 40kg/m3
- Możliwość łączenia płyt za pomocą zamków szybkiego montażu 
typu camlock lub metodą łączenia labiryntowego inaczej na tzw. 
piórowpust
- Komory charakteryzują się znakomitą izolacyjnością cieplną, 
paroszczelnością oraz wysoką estetyką wykończenia
- Grubość panelu ściennego i sufitowego w komorach chłod-
niczych wynosi 80mm
- Panel ścienny, sufitowy, podłogowy oraz drzwi komory wyko-
nane są ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poli-
estrowym o grubości 25 um: ral 9002
- W opcji możliwość zastosowania innego koloru płyty, do wyboru 
z palety ral
- W drzwiach zamontowany zamek bezpieczny na klucz renom-
owanej francuskiej firmy fermod
- Zakres temperatury od 0 do 10oC
- Możliwość zastosowania zdalnego monitoringu umożliwiającego 
kontrolowanie pracy urządzenia za pomocą tabletu czy smartfona
- Wyposażenie komory dobierane jest w sposób indywidualny 
- Możliwość montażu alarmu “człowiek w komorze” znacznie 
zwiększającego bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Modułowy system komory oparty na płytach z rdzeniem z pianki 
poliuretanowej
- Panele izolowane są pianą poliuretanową o gęstości 40kg/m3
- Możliwość łączenia płyt za pomocą zamków szybkiego montażu 
typu camlock lub metodą łączenia labiryntowego inaczej na tzw. 
piórowpust
- Komory charakteryzują się znakomitą izolacyjnością cieplną, 
paroszczelnością oraz wysoką estetyką wykończenia
- Grubość panelu ściennego i sufitowego w komorach chłod-
niczych wynosi 80mm
- Panel ścienny, sufitowy, podłogowy oraz drzwi komory wyko-
nane są ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poli-
estrowym o grubości 25 um: ral 9002
- W opcji możliwość zastosowania innego koloru płyty, do wyboru 
z palety ral
- W drzwiach zamontowany zamek bezpieczny na klucz renom-
owanej francuskiej firmy fermod
- Zakres temperatury od -25 do 0oC
- Możliwość zastosowania zdalnego monitoringu umożliwiającego 
kontrolowanie pracy urządzenia za pomocą tabletu czy smartfona
- Wyposażenie komory dobierane jest w sposób indywidualny 
- Możliwość montażu alarmu “człowiek w komorze” znacznie 
zwiększającego bezpieczeństwo w miejscu pracy

Rodzaj Wymiary (mm) Cena (PLN) 
Katalogowa / Promocyjna

Komora chłodnicza 1810 x 2200 x 2300[h] 31 408 / 26 617

Komora mroźnicza 1850 x 2200 x 2300[h] 35 577 / 30 150

Komora mroźnicza

26 617 PLN
CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

31 408 PLN
netto

30 150 PLN
CENA PROMOCYJNACENA KATALOGOWA

35 577 PLN
netto

Montaż i transport komory

GRATIS!



23Parmia Project | parima.pl do cen należy doliczyć VAT 23%

Projekt technologii z zestawieniem

Oferta promocyjna obejmuje koncepcję technologii 
lokalu gastronomicznego o powierzchni zaplecza
o powierzchni do 50m2.

Jesteśmy kreatywną pracownią projektową, która kompleksowo 
zajmuje się projektowaniem lokali gastronomicznych. Potrafimy 
dostosować indywidualną wizdję lokalu klienta do pozytywnej opi-
nii Sanepidu, polskiego prawa, przepisów BHP i systemu HACCP. 
Kładziemy duży nacisk na praktyczność i komfort pracy podczas 
projektowania przestrzeni lokalu.

Ostatnie realizacje

BIURO
PROJEKTÓW

GASTRONOMICZNYCH

1 699 PLN
netto

CENA PROMOCYJNACENA STANDARDOWA

2 490 PLN

Dodatkowo oferujemy

- projekty technologiczne z opisem technologii i 
pozytywną opinią Sanepidu
- wytyczne dla branż
- specyfikacje sprzętowe
- wizualizacje rozwiązań do gastronomii
- opracowania konstrukcyjne rozwiązań nietypowych
- nadzór projektowy nad realizacjami

DANE KONTAKTOWE

ul. Piątkowska 112B/3 , 60-648 Poznań

+48 789 326 111

biuro@parima.pl
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360O gastronomii w biznesowym 
sercu Warszawy

Skorzystaj z naszej oferty i otrzymaj 15% rabatu na nasze usługi!

* Rabat jest jednorazowy i dotyczy wynajmu Sali szkoleniowej i/lub Sali konferencyjnej w Centrum Techniki Kulinarnej.
** Rabat zostanie odliczony od ceny indywidualnej dot. danego wynajmu.

Szkolenia Pokazy kulinarne Konkursy

Warsztaty Outlet gastronomiczny Showroom 
gastronomiczny

Konferencje Nagrania TV Doradzctwo sprzętowe

Wynajem powierzchni Wyposażenie dla 
gastronomii

Centrum Techniki Kulinarnej
ul. Racjonalizacji 5
02 - 673 Warszawa

22 847 65 86

biuro@centrumtechnikikulinarnej.pl

/ctkdoram



Dora Metal
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

+48 67 255 20 42

handlowy@dora-metal.pl

Kromet
ul. Pocztowa 30
66-600 Krosno Odrzańskie

+ 48 68 383 53 24

handlowy@kromet.com.pl

Instanco
ul. Piątkowska 112B/3
60-648 Poznań

+48 500 217 233

sale@instanco.com

Dora Vent
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

+48 502 601 469

bok@dora-vent.pl

Reca Cold
ul. Piątkowska 112B/3
60-648 Poznań

+48 500 217 233

biuro@recacold.pl

Parima Project
ul. Piątkowska 112B/3
60-648 Poznań

+48 789 326 111

biuro@parima.pl

Centrum Techniki Kulinarnej
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa

+48 22 847 65 86

biuro@centrumtechnikikulinarnej.pl

www.dora-metal.pl

www.kromet.com.pl

www.instanco.com

www.dora-vent.pl

www.recacold.pl

www.parima.pl

www.centrumtechnikikulinarnej.pl

GRUPA DORA METAL
www.grupadorametal.pl



www.grupadorametal.pl

GRUPA DORA METAL

HASPOL


