


Konferencją inauguracyjną w dniach 15-16 kwietnia 2011 
w siedzibie DORA METAL w Czarnkowie, firma rozpoczę-
ła realizację projektu  „Nauczyciel – mistrzem młodych 
mistrzów”, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
i realizowanego na podstawie umowy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. 

Jest to program, który ma na celu zarówno podniesienie kom-
petencji praktycznych, jak i teoretycznych, nauczycieli kształ-
cących w kierunkach gastronomicznych w zakresie obsługi 
nowoczesnego sprzętu i urządzeń gastronomicznych poprzez 
odbycie stażu w Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawiona została problematyka 
kształcenia zawodowego branży gastronomicznej oraz ramy 
pilotażowego programu doskonalenia praktycznego nauczy-
cieli. Wprowadzenia w problematykę szkolnictwa z branży 
gastronomicznej dokonał Pan Dariusz Banicki, który jako wie-
loletni praktyk w zawodzie nauczyciela, podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami.  Administrator ds. Szkoleń, Pan Andrzej Pa-
rafiniuk przedstawił możliwości Centrum Techniki Kulinarnej 
oraz warunki odbycia stażu. 

Pierwszego dnia konferencji, uczestnikom zaprezentowano 
także potencjał technologiczny firmy oraz najnowsze grupy 
produktów. Podczas przerwy, nauczyciele mieli niecodzien-
ną okazję degustacji dań przygotowanych przez gościa spe-
cjalnego Pana Jerzego Pasikowskiego  - Prezesa Fundacji 
Klubu Szefów Kuchni, który oprócz przygotowania lun-
chu, omówił standardy i trendy w profesjonalnej kuchni 
gastronomicznej oraz aspekty zdrowego odżywiania przy 
zastosowaniu nowoczesnego sprzętu. 

Głównym tematem drugiego dnia konferencji było przedsta-
wienie ostatecznego kształtu pilotażowego programu stażu  
oraz prezentacja od strony praktycznej systemu COOK&CHILL. 
W sposób  bardzo przekonujący, korzyści wynikające z 
zastosowania technologii schładzania szokowego przy 
produkcji potraw, przedstawił  Pan Leszek Gryka - Prezes 
Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników. 

ZOSTAŃ MISTRZEM MŁODYCH MISTRZÓW
W NAJWIĘKSZYM W POLSCE KULINARNYM CENTRUM SZKOLENIOWYM

Pełna informacja o 
projekcie i systemie 
rekrutacji na stronie 

www.projektctk.pl
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Projekt „Nauczyciel - mistrzem młodych mistrzów” jest reali-
zowany przy współpracy z Państwem Justyną i Waldemarem 
Kryjewskimi.



www.projektctk.pl facebook.dora-metal.pl
Zostań naszym fanem na:

PIERWSZE STAŻE JUŻ ROZPOCZĘTE!!!

W maju w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w War-
szawie odbyła się I edycja dwutygodniowych staży dla na-
uczycieli w ramach projektu  „NAUCZYCIEL - MISTRZEM 
MŁODYCH MISTRZÓW”, finansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Jej  uczestnikami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych 
branży gastronomicznej z terenu całej Polski, którzy zaintere-
sowani byli podniesieniem swoich kompetencji praktycznych 
w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu. 

Wszystko działo się pod okiem mistrzów sztuki kulinarnej, któ-
rzy realizowali program zajęć w sposób wyjątkowy, dzieląc się 
z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Relacja fotograficzna i komentarze odzwierciedlają zaangażo-
wanie uczestników i atrakcyjność tej formy doskonalenia za-
wodowego. Prezentujemy wybrane komentarze.

Regina:
… Mieliśmy okazję jako nauczyciele zapoznać się z nowoczesnym sprzętem 
i wyposażeniem zakładów gastronomicznych, z nowymi technikami i tren-
dami kulinarnymi, które będziemy przekazywać swoim uczniom. Cały staż 
przeprowadzony był bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie, z pełnym 
wykorzystaniem urządzeń gastronomicznych firmy DORA METAL. Urządze-
nia gastronomiczne bardzo ułatwiają  pracę przyszłych kucharzy. Pomysł pro-
jektu rewelacyjny, realizacja profesjonalna. 

Alina:
Podczas stażu nabyłam wiele nowych umiejętności, które z pewnością wyko-
rzystam w pracy z uczniami. Poznałam aktualnie funkcjonujące w gastrono-
mii fachowe słownictwo, nauczyłam posługiwać się nowoczesnym sprzętem 
(piec konwekcyjny, schładzarka szokowa, salamander, kuchnia indukcyjna 
itp.). Kucharze prowadzący zajęcia to doskonali fachowcy. Bardzo chętnie 
dzielili się z nami swą ogromną wiedzą fachową i doświadczeniem… Miałam 
okazję pracować na niedostępnych dla mnie surowcach, z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych urządzeń pod okiem doświadczonych instruktorów, 
we wspaniałej pracowni. Gospodarze stworzyli nam świetne warunki pracy i 
pobytu oraz przemiłą atmosferę. Jestem bardzo szczęśliwa, że miałam okazję 
uczestniczyć w tym projekcie i jestem pewna, że ja i moi uczniowie będziemy 
czerpać z niego wiele korzyści w dalszej pracy. Dziękuję. 

Elżbieta:
Staż odbyty w Centrum Techniki Kulinarnej okazał się prawdziwą przygodą. 
Kucharze prowadzący nasze zajęcia zarazili mnie swoim twórczym entuzja-
zmem i  odkryli jak wiele zmian zachodzi w technologii potraw. Możliwość 
poznania sprzętu gastronomicznego, wykonanie przy ich pomocy, nowymi 
technikami, specjałów, pozwoli mi przekazać młodzieży nowości  gastro-
nomiczne. Cierpliwość, uprzejmość i profesjonalizm prowadzących zajęcia, 
pozwoliła mi wielokrotnie przećwiczyć obsługę urządzeń obecnych w nowo-
czesnym zakładzie gastronomicznym. Opiekuńczość organizatorów, dbałość 
o każdy  szczegół naszego pobytu, stworzyły taką atmosferę, że z żalem koń-
czę swój pobyt w Warszawie. 

Krystyna:
Po raz pierwszy  (?!) biorę udział w szkoleniu, które pod  każdym względem 
spełnia moje oczekiwania: uczy, sprawia przyjemność, inspiruje. Cieszę się, 
że z bliska i w tak wspaniałych warunkach mogłam przyglądać się pracy 
prawdziwych mistrzów kucharskich – dzięki temu, moja praca w szkole zy-
ska nowy wymiar. Myślę, że urządzenia,  na których pracowałam w Centrum 
Techniki Kulinarnej, dają ogromne możliwości i  chociaż w mojej szkole jesz-
cze ich nie ma, to wiedza i doświadczenie tutaj zdobyte pozwolą mi stać się 
mistrzem młodych mistrzów.  
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10 marca 2011 roku w Centrum Techniki Kulinarnej 
DORAM, odbył się Turniej Szkół Gastronomicznych  „Drób na 
Wielkanocnym Stole 2011”. Głównym celem konkursu było 
wykazanie się znajomością w przygotowaniu dań z drobiu o 
charakterze wielkanocnym.

W zmaganiach wzięło udział 12 szkół z całej Polski. Zgodnie z 
regulaminem każda z placówek była reprezentowana przez jed-
nego ucznia.

Turniej podzielony został na dwa etapy: 

•     I etap - konkurencja techniczna
•     II etap - przygotowanie dania konkursowego

Jury przyznało następujące nagrody:

• I miejsce – Dominik Pochmara - Pierś kurczaka z foie 
grass w towarzystwie musu z dyni oraz akompaniamencie sosu 
kasztanowo-gruszkowego
• II miejsce – Piotr Tadej  - Pierś z kurczaka marynowana w 
musztardzie i chrzanie na liściach szpinaku  z musem ze słodkie-
go czosnku oraz sosu z rzeżuchy w asyście żurku wielkanocnego.
• III miejsce - Mateusz Biaduń – Pierś z kurczaka faszero-
wana twarożkiem z suszonymi pomidorami, orzechami i poma-
rańczą.

Nagrodę osobowości konkursu otrzymał Marcin Zabijaka za 
roladę z kurczaka z dodatkiem suszonych grzybów ,,borowi-
ków,, oraz suszonych pomidorków.

TURNIEJ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH
DRÓB NA WIELKANOCNYM STOLE

Dostęp do najnowszej technologii w kuchni to szczególne 
wyzwanie w obszarze kształcenia zawodowego w szko-
łach o profilu gastronomicznym. W trosce o wysoki poziom 
nauczania, DORA METAL  chętnie wspiera, a także inicjuje 
działania mające na celu zapewnienie młodzieży możliwo-
ści zapoznania się z nowoczesnym sprzętem stosowanym 
w kuchni.  Firma z przyjemnością gości młodzież szkolną 
zarówno w firmie, jak i podczas branżowych imprez targo-
wych, prezentując nie tylko profesjonalne urządzenia, ale 
także nowoczesne systemy produkcji potraw.

Do dyspozycji szkół gastronomicznych i kształcącej się mło-
dzieży, DORA METAL oddaje także, największe gastronomicz-
ne centrum szkoleniowe w Polsce. Centrum Techniki Kulinar-
nej DORAM w Warszawie to idealne miejsce, aby doskonalić 
umiejętności podczas warsztatów czy rywalizować w konkur-
sach gastronomicznych. 

Od 2009 roku, w CTK DORAM odbywają się konkursy szkół ga-
stronomicznych:
- Wigilijne Dania Rybne 2009
- Wielkanocne Przekąski w formule black box 2010
- Wigilijne Dania Rybne 2010
- Drób na Wielkanocnym Stole 2011

… CZY WIESZ, ŻE DORA METAL od lat wspiera szkoły i instytucje 
kształcące przyszłą kadrę gastronomiczną ?
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… CZY WIESZ, ŻE DORA METAL od lat wspiera szkoły i instytucje 
kształcące przyszłą kadrę gastronomiczną ?

JACEK GROCHOWINA
Były szef kuchni restauracji Amber Room, zdobywca potrójnej nagrody w konkursie Noble Wine&Food 2010 na 
najlepszą przystawkę, danie główne i deser. Pracował w Klubie Polskiej Rady Biznesu, jako executive sous chef, a 
wcześniej przez  5 lat w Londynie w Hotelu Ritz. Doświadczenie zdobywał również innych w londyńskich restaura-
cjach Le Gavroche  (2 gwiazdki Michelin), Capitol (2 gwiazdki Michelin), a także w Dubaju u światowej sławy szefa 
kuchni Emila Mineva w restauracji Vu’s (Hotel Jumeirah Emirates Towers). 

Jest laureatem kilku nagród, w tym „Annual Award of Excellence 2008” przyznawanej przez Brytyjską „Academy 
of Culinary Arts”, II miejsce w konkursie Esscofier przyznanej przez Francuską Akademię Kulinarną 2007, II miejsce 
Caviar Trophy organizowanym przez Francuską Akademię Kulinarną 2006 oraz brązowy medal podczas międzyna-
rodowego konkursu we Włoszech 2010 Andria Qoco. 

Organizator i przewodniczący jury pierwszej edycji konkursu młodych talentów kuchnia „Monamour 2010”. W 
styczniu 2011 był gospodarzem kolacji podczas corocznego zjazdu członków Międzynarodowej Akademii Gastro-
nomicznej w Paryżu. 

14 marca 2011 roku w Centrum Techniku Kulinarnej DO-
RAM, odbyły  się warsztaty kulinarne, poświęcone kuchni 
włoskiej, składnikom, sposobom oraz technikom przyrzą-
dzania dań, w których wzięło udział 24 kucharzy z Warsza-
wy i okolic.

Warsztaty prowadzone były przez Szefa Kuchni Jacka Gro-
chowinę, laureata wielu prestiżowych nagród kulinarnych 
i znanego pasjonata sztuki kuchennej.
  
Zadanie uczestników warsztatów było przygotowanie czte-
rech dań:

• parmegiane-malanzane - zapiekany grillowany bakłażan 
z pomidorami, parmezanem i mozzarellą z sosem pesto i 
balsamicznym

• osso bucco – duszona gicz cielęca z warzywami i risotto 
pietruszkowym

• ryba pieczona w soli morskiej z cukinią fritta i maślanym 
sosem cytrynowym

•       spaghetti z mulami w sosie pomidorowym

a wszystko to oczywiście, pod czujnym okiem prowadzącego, 
który doradzał, korygował, a przede wszystkim inspirował do 
podejmowania nowych, kulinarnych wyzwań.

Podczas warsztatów, kucharze mieli również okazję zapo-
znać się z nowoczesnym wyposażeniem do kuchni, produ-
kowanym przez firmy Grupy DORA METAL.

6 kwietnia 2011 roku w Centrum Techniku Kulinarnej DO-
RAM Jacek Grochowina poprowadził  kolejne warsztaty 
kulinarne poświęcone kuchni włoskiej, w ramach projektu 
„Lepszy w zawodzie”. Uczestnikami byli tym razem ucznio-
wie Centrum Kształcenia Praktycznego z Siedlec. 

Ich zadaniem było przygotowanie kilku klasycznych włoskich 
dań oraz słynnego deseru:

- minestrone - włoska zupa z sezonowych warzyw 
  z makaronem i pesto
- spaghetti aglio olio i dorsz pieczony w pomidorach
- vitello tonato z sosem tuńczykowym i kaparami
- pieczony filet z białej ryby z salsa verde i pomidorowym penne
- saltin bocca i risotto grzybowe
- panna cotta z malinami 

KUCHNIA WŁOSKA BEZ TAJEMNIC
CZYLI WSZYSTKO O KUCHNI WŁOSKIEJ Z JACKIEM GROCHOWINĄ
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NASZE TARGOWE PREMIERY NA EUROGASTRO 2011

Podczas tegorocznych targów EUROGASTRO, firmy Grupy DORA 
METAL, zaprezentowały wyroby, które są niewątpliwie potwierdze-
niem ogromnej wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i produkcji 
profesjonalnych urządzeń dla rynku HORECA. Zaprojektowane we-
dług najnowszych światowych trendów we wzornictwie, oparte na 
zaawansowanych rozwiązaniach technicznych i perfekcyjnie wyko-
nane, przyciągały rzesze zwiedzających.

DORA METAL pokazała ciągi wydawcze o podwyższonym standardzie 
wykonania, nowoczesną linię urządzeń chłodniczym o wiele mówiącej 
nazwie SUPER line oraz urządzenia i meble serii BAR line. 

NOWOCZESNE WZORNICTWO 
I ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

OGRANICZENIEM jest tylko WYOBRAŹNIA
czyli URZĄDZENIA BAR LINE w nowej, atrakcyjnej odsłonie

Po wyjątkowo udanej premierze oferty BAR line na targach EUROGASTRO w 
roku 2010, podczas tegorocznej edycji DORA METAL  zaproponowała zna-
ną już na rynku linię BAR Line w zupełnie nowym wykonaniu z polerowanej 
blachy kolorowej.  Możliwość realizacji linii barowych  w wielu kolorach 
i fakturach pozwala stworzyć niepowtarzalne i klimatyczne wnętrze.  
Zainteresowani linią barową goście, mogli skorzystać z konsultacji i porad 
praktycznych w zakresie konfigurowania funkcjonalnych linii  barowych, 
Pana Rafała Ciesielskiego (BarMagazyn.pl)
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NASZE TARGOWE PREMIERY NA EUROGASTRO 2011

Firma KROMET zaprezentowała zmodernizowaną linię 700, szeroki 
asortyment pieców konwekcyjnych z naparowaniem oraz monoblok 
w nowej szacie.

Po prostu SUPER  … MONOBLOK SUPERLINE 
FUNKCJONALNOŚĆ, NIEOGRANICZONA KONFIGURACJA MODUŁÓW 
i NIEPOWTARZALNY DESIGN

Nową i wyjątkową propozycją ze strony firmy KROMET,  było wykonanie 
monobloku z blach kolorowych, które nadały mu szczególnie ekskluzyw-
ny i niepowtarzalny wygląd, który ma znaczenie w przypadku tzw. kuchni 
otwartych, w których kucharz przygotowuje potrawy na oczach klienta. 
Możliwość realizacji tego typu urządzeń w dowolnym kolorze i fakturze 
pozwala na uzyskanie dostosowanej do architektury wnętrza stylistyki 
bloku urządzeń.

PIECE KONWEKCYJNE Z NAPAROWANIEM

Cieszą się coraz większym uznaniem na rynku, z uwagi na bezpieczeń-
stwo i wygodę użytkowania, wyjątkową łatwość w obsłudze oraz  moż-
liwość prowadzenia wszystkich rodzajów obróbki termicznej, zarówno 
w małych i średnich kuchniach, jak i wyposażenie uzupełniające w tych 
większych. 

Niezwykle popularna zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, li-
nia 700 firmy KROMET, została zaprezentowana podczas tegorocznych 
targów EUROGASTRO w nowej, zmodernizowanej wersji. Zastosowane w 
nowej linii rozwiązania spełnią oczekiwania nawet najbardziej  wymaga-
jących użytkowników:

- nowy bardziej ergonomiczny kształt, nierdzewne nogi i specjalnie profilowa-
ne uchwyty drzwi podstaw, ułatwiają obsługę i konserwację
-  specjalne łączniki śrubowe gwarantują trwałość połączeń modułów 
- specjalnie ukształtowane listwy zapewniają absolutną szczelność połączeń 
modułów w linii
- drzwi w piekarnikach wykonane z dwóch elementów szklanych umożliwia-
ją podgląd procesu termicznej obróbki oraz zapewniają właściwą wentylację, 
zabezpieczając jednocześnie przed nadmiernym nagrzaniem
- nowy, ergonometryczny kształt tablicy rozdzielczej, na której umieszczone są 
sterowniki, umożliwia łatwą kontrolę procesu obróbki termicznej 
- zastosowanie w urządzeniach sterowników z elektronicznym wyświetla-
czem, zapewnia automatyczny dozór procesu, a tym samym gwarantuje po-
wtarzalność procesów obróbki i oszczędność energii 

Nie po raz pierwszy w swej historii nagrodzone mo-
nobloki firmy KROMET, również podczas tegorocz-
nej edycji targów zyskały uznanie nie tylko zwie-
dzających, ale także JURY KONKURSOWEGO,  które 
doceniło innowacyjność oraz doskonałe wzornic-
two przyznanym wyróżnieniem.

Jeszcze bardziej NOWOCZESNA
Jeszcze bardziej ERGONOMICZNA
Premiera nowej linii 700 

PIECE KONWEKCYJNE serii PK HITEM!!!

W marcu tego roku firma KROMET po raz ko-
lejny już otrzymała nagrodę w Konkursie  Go-
spodarczo-Samorządowym HIT REGIONU. Kon-
kursowej ocenie podlega przede wszystkim 
nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów 
lub usług.

Tym razem RUBINOWYM HITEM Ziemi Lubu-
skiej za rok 2010, nagrodzone zostały piece 
konwekcyjne z naparowaniem i sondą ter-
miczną serii PK. 7



Schładzarki na odpady DORA METAL to:

• korpus wykonany z blach nierdzewnych polerowanych
• czoła drzwi wykonane z blach nierdzewnych szlifowanych
• wybrane modele wyposażone w dno izolowane z podjazdem                                

do pojemników
• łatwo wymienna uszczelka magnetyczna drzwi i pokryw
• komora wyposażone prowadnice na pojemniki na odpady
• komora przystosowana (w zależności od modelu) do pojemni-

ków na opady o pojemności 120 l lub 240 l
• sterowanie parametrami pracy za pomocą elektronicznego ter-

moregulatora z cyfrowym wyświetlaczem
• zakres temperatury pracy: +2 …+15 °C
• automatyczny system rozmrażania  i odparowania skroplin
• agregat przystosowany do pracy w warunkach TROPIK (w tem-

peraturze do 43°C)

W ofercie dostępne są modele z dnem izolowanym lub dnem bez 
izolacji o pojemności:

NOWOŚCI PRODUKTOWE
SCHŁADZARKI NA ODPADY

• 1x120 l
• 2x120 l
• 3x120 l

• 1x240 l
• 2x240 l
• 3x240 l

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska, stosowa-
nie młynków koloidalnych jest działaniem sprzecznym z obo-
wiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) zabrania wprowadzania do wód odpadów, w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 
251 z późn. zm.)

Ponadto zakaz wprowadzania odpadów do kanalizacji został wprowadzony prze-
pisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 
Zgodnie z Art. 9 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zabrania się wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepu-
stowości przewodów kanalizacyjnych … nawet jeżeli znajdują się one w stanie 
rozdrobnionym.

Czy wiesz że?

SCHŁADZARKI NA ODPADY DORA METAL NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM W 
PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ROZDRABNIACZY ODPADÓW

NOWY KATALOGI URZĄDZEŃ 
I MEBLI już wkrótce !!! 
Zamów! handlowy@dora-metal.pl

Sprawdź ofertę na stronie:
www.dora-metal.pl

Schładzarki na odpady to urządzenia służące do przechowowania 
wszelkich odpadów organicznych, które powstają w kuchni. Do czasu 
ich ostatecznej utylizacji, odpady powinny być schłodzone w schła-
dzarkach i utrzymywane w warunkach chłodniczych, dzięki czemu 
zatrzymany zostaje proces rozwoju bakterii, co zapobiega ich roz-
kładowi, w wyniku którego wydzielają się nieprzyjemne zapachy 
(zwłaszcza w okresie letnim). Schładzarki na odpady są urządzeniami 
niezbędnymi dla utrzymania prawidłowej higieny w każdej kuchni !
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Nowoczesne systemy usuwania i nawiewania powietrza 
ukierunkowane są na dążenie do stworzenia przyjaznego 
klimatu i komfortowych warunków pracy w pomieszczeniu 
kuchennym. 

OKAPY marki DORA METAL to:

• TRWAŁA I SOLIDNA KONSTRUKCJA
(obudowa wykonana z wysokiej jakości stali AISI 304)

• ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI
(łatwy demontaż filtrów i możliwość ich mycia w zmywarce, 
„wbudowane” oświetlenie fluorescencyjne)

• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI
(siatkowe lub labiryntowe filtry ze stali nierdzewnej 
o wysokiej sprawności)

• PROSTY I SZYBKI MONTAŻ 
(ucha montażowe, łatwo zestawialne segmenty)

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
(możliwość współpracy z systemem przeciwpożarowym ANSUL)

• SZEROKA GAMA  AKCESORIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
(wentylatory wyciągowe, przepustnice regulacyjne, 
króćce, zawiesia i inne)

W nowej ofercie OKAPÓW DORA METAL 
wiele innowacyjnych rozwiązań !!!

OKAPY KONDENSACYJNE 
I OKAPY KONDENSACYJNE Z NAWIEWEM

Wyciągowe okapy kondensacyjne przeznaczone są do konden-
sacji i usuwania wykroplonej na ściankach okapu pary wodnej 
wytwarzanej przez urządzenia kuchenne, nie wytwarzające 
tłuszczu, takie jak kotły warzelne, zmywarki itp.  Okapy z na-
wiewem umożliwiają jednocześnie uzyskanie prawidłowego bi-
lansu powietrza wyciąganego i nawiewanego w pomieszczeniu.

OKAPY WYCIĄGOWE DO ZABUDOWY 
idealnym sposobem na estetyczną i niepowtarzalną 
aranżację sufitu!

Okapy wyciągowe do zabudowy, przy zachowaniu funkcjonal-
ności tradycyjnych okapów, umożliwiają ponadto estetyczną 
aranżację sufitu pomieszczeń. 

SUFITY WENTYLACYJNE 
doskonałym systemem w przypadku pomieszczeń „mocno 
obciążonych” wymagających szczególnie sprawnej wenty-
lacji i wymiany dużych ilości powietrza

Sufity wentylowane są nowoczesnym rozwiązaniem, zapewnia-
jącym sprawną wymianę dowolnie dużych ilości powietrza , bez 
utraty komfortowych warunków pracy dla pracujących w kuch-
ni. Ponadto tworzą wyjątkowo estetyczną formę aranżacji sufitu 
i zabudowania wszystkich elementów wentylacyjnych.

NOWY KATALOG już wkrótce !!! 
Zamów! handlowy@dora-metal.pl

NOWOŚCI PRODUKTOWE
OKAPY

STWÓRZ PRZYJAZNY KLIMAT 
I KOMFORTOWE WARUNKI 
PRACY W KUCHNI

Sprawdź ofertę na stronie:
www.dora-metal.pl 9



PŁYTY GRILLOWE 
000.PBE-460G, 000.PBE-730G

Płyty grillowe przeznaczone są do beztłuszczowego smażenia lub 
grillowania mięsa, ryb i kiełbas oraz warzyw czy też przyrządzania jaj 
sadzonych. Urządzenie niezbędne w większości obiektów, zarówno w 
dużych kuchniach jak i tych mniejszych oraz obiektach typu fast food.

• wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające wieloletnią eksploata-
cję

• dwie strefy grzewcze (wykonane z nieprzywierającego materiału), 
pozwalają na optymalne wykorzystanie wyrobu

• wygoda użytkowania i czyszczenia dzięki wyposażeniu w szufladę 
ociekową

• płynny zakres regulacji od 50-250˚C pozwala na optymalny dobór 
temperatury 

• sygnalizacja stanu pracy i niskie zużycie energii gwarancją ekono-
micznej eksploatacji

PODGRZEWACZE ROLKOWE typu HOT DOG
000-ROE-6, 000-ROE-8, 000-ROE-10, 000-ROE-14

Podgrzewacze rolkowe typu hot dog służą do podgrzewania  i opie-
kania kiełbasek oraz do utrzymywania ich we właściwej temperaturze 
tak, aby były gotowe do spożycia. Proste i ekonomiczne urządzenie 
sprawdzające się w punkach szybkiej obsługi.

• wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające wieloletnią                    
eksploatację

• rolki dodatkowo pokryte warstwą zabezpieczającą przed                   
przywieraniem

• dwie strefy grzewcze pozwalają na optymalizację pracy
• wygoda użytkowania i czyszczenia dzięki wyposażeniu                             

w szufladę ociekową
• zabezpieczenie przed przedostaniem się tłuszczu do obudowy         

dzięki pierścieniom uszczelniającym
• regulacja zakresu temperatur od 50-250˚C
• ekonomiczna eksploatacja (sygnalizacja stanu                                          

pracy i niskie zużycie energii) 

Sprawdź ofertę na stronie:

www.kromet.com.pl

NOWOŚCI PRODUKTOWE
GRILLE I PŁYTY GRILLOWE

GRILL KONTAKTOWY 
000 GS-01

Grill kontaktowy to urządzenie o wyjątkowo wszechstronnym zasto-
sowaniu, przeznaczone do wszystkich rodzajów działalności gastrono-
micznej. System grzania dolnej i górnej płyty zapewnia równomierne, 
obustronne smażenie mięsa, kiełbas, ryb, tostów czy bułek. Kontakt grill 
umożliwia przyrządzenie potraw w bardzo krótkim czasie i przy użyciu 
minimalnej ilości tłuszczu.

• wykonanie ze stali nierdzewnej zapewniające wieloletnią eksploatację
• płyty grzewcze ryflowane, łatwe w czyszczeniu i konserwacji dzięki 
• nieprzywierającej powierzchni
• płynny zakres regulacji od 50-250˚C pozwala na optymalne 
         dostosowanie temperatury do odpowiednich produktów
• niskie zużycie energii zapewnia ich wyjątkowo ekonomiczne użytkowa-

nie

Nowy katalog LIGHT LINE
już wkrótce!!!
Zamów! handlowy@kromet.com.pl
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Z PLANU ZDJĘCIOWEGO PRZEPISU NA ŻYCIE
W CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ DORAM

Nie po raz pierwszy , Centrum Techniki Kulinarnej 
DORAM, staje się idealnym planem zdjęciowym. 

W ubiegłym roku,  CTK przez kilka dni zamieniło 
się w studio filmowe przy realizacji KONKURSU 
„GOTUJ O WSZYSTKO z Dzień Dobry TVN i KAMIS”.

Tym razem,  w CTK wykonano zdjęcia do 11 
odcinka znanego serialu PRZEPIS NA ŻYCIE, 
emitowanego w stacji TVN, w niedzielne wie-
czory. W  naszym gastronomicznym centrum 
szkoleniowym z profesjonalnie wyposażonymi 
stanowiskami treningowymi, producent zreali-
zował sceny z konkursu gastronomicznego, w 
którym bierze udział główna serialowa bohaterka 
Anna (grana przez Magdę Kumorek), i który osta-
tecznie wygrywa.

Zobacz odcinek na:
przepis-na-zycie.dora-metal.pl
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Najbliższe TARGI i KONKURSY

• KONKURS Młodych Mistrzów Sztuki Kulinarnej 
        KUCHNIA MON AMOUR w Centrum Techniki Kulinarnej                                                                                                                                       
        DORAM

• DORA METAL jednym ze sponsorów największego festiwa-
lu kulinarno-winiarskiego w Polsce WINE & FOOD NOBLE 
NIGHT (wrzesień 2011)

• DORA METAL na Targach HOST 2011 w MEDIOLANIE 
        (październik 2011)

Nowa odsłona serwisu internetowego CTK DORAM 
www.ctk.doram.pl / www.doram.pl

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony interneto-
wej Centrum Techniki Kulinarnej DORAM, która została 
wzbogacona o kilka ważnych opcji dla odwiedzających 
ją internautów:
 
1.     System komentarzy artykułów- możliwość komentowania                                                                                                                                     
         artykułów i felietonów
2.     Akademia Gastronomiczna- możliwość zapisywania się na                                                                                                                                               
        szkolenia i kursy dostępne w bazie Akademii, zgromadzone                                                                                                                                      
        są tam informacje o szkoleniu, trenerze i kosztach szkolenia
3.     Forum - możliwość uczestniczenia w forum CTK, dodawanie                                                                                                                                        
        wątków postów o tematyce związanej z gastronomią
4.     Filmy- baza filmów z wydarzeń w CTK

Zostań naszym fanem na:
facebook.dora-metal.pl

DORA METAL Sp. z o.o. 
ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, 
tel. (67) 255 20 42, fax (67) 255 25 15, 
handlowy@dora-metal.pl, www.dora-metal.pl

Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa
tel. (22) 847 65 86
ctk@dora-metal.pl, www.ctk.doram.pl

KROMET Sp. z o.o. 
ul Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie, 
tel. (68) 383 53 24, fax (68) 383 54 58
handlowy@kromet.com.pl, www.kromet.com.pl

Zapraszamy do nowej kuchni pokazowej 
w siedzibie DORA METAL w Czarnkowie

Przyjdź i testuj sprzęt!

Skorzystaj z fachowej 
konsultacji i pomocy w 
doborze urządzeń!

W NAJBLIŻSZYM CZASIE:


