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więcej informacji na stronie 8...



2

Szanowni Państwo, 
 Rozpoczynając  21. rok  działalności Dory Metal w kilku zdaniach prezentujemy nasze ubiegło-
roczne, najbardziej interesujące osiągnięcia, pragnąc w ten sposób upewnić Państwa, że w swej działalno-
ści Grupa Dora Metal niezmiennie realizuje politykę najlepszej jakości wyrobów i partnerstwa. 
 Szczególne podziękowania kieruję do tych naszych partnerów, którzy aktywnie promują nasze 
wyroby i do inwestorów, którzy zakupili nasze produkty. Jestem przekonany, że tak jak rok ubiegły, obecny 
2013, dzięki dobrej współpracy zakończy się pozytywnym wynikiem, pomimo zapowiadanego kryzysu. 
 Wśród naszych ubiegłorocznych realizacji na szczególną uwagę zasługują stadiony sportowe 
przygotowywane  w związku z Euro 2012.  Nasze wyroby w pełnym asortymencie znalazły się na Stadionie 
Miejskim w Poznaniu i Wrocławiu, a w ograniczonym na pozostałych. Szczególną realizacją, ze względu na 
najbardziej nowoczesne rozwiązania jest restauracja Nolita w Warszawie przy ulicy Wilczej 46. 
Kuchnia otwarta, wg koncepcji Jacka Grochowiny, z całą pewnością należy do wyjątkowych.

 
	 Jest	nam	niezmiernie	miło	poinformować	Państwa,	
że	firma	Dora	Metal	otrzymała	Medal Europejski za 
ofertę wyposażenia stadionów.
Oferta	dla	stadionów,	hal	widowiskowo-sportowych	
i	innych	dużych	obiektów	wykorzystywanych	do	organizacji	
imprez	masowych,	jest	ofertą	stworzoną	by	sprostać	specy-
ficznym	wymaganiom	związanym	z	koniecznością	obsługi,	w	
krótkim	czasie,	dużej	ilości	klientów.
Nasza	oferta	pozwa-
la	na	wyposażenie	kio-
sków	gastronomicznych	
w	profesjonalne	urzą-
dzenia	gastronomiczne	o	
dużej	mocy,	pożądanych	
wymiarach,	łatwych	w	
obsłudze,	co	przekłada	 
się	na	skrócenie	czasu	
obsługi	klienta,	tym	
samym	nie	tracąc	na	
jakości	oferowanych	pro-
duktów.

 Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 
to	już	tradycja	w	naszej	firmie.	Po	raz	czternasty	udowod-
niliśmy,	że	prowadzona	przez	przedsiębiorstwo	działalność	
cechuje	się	rzetelnością,	lojalnością	wobec	klientów,	etyką	
pracy	oraz	dbałością	o	społeczność	lokalną.	Również	firma	
Kromet otrzymała	certyfikat	oraz	Srebrny	Laur	„Przedsię-
biorstwo	Fair	Play”	2012.

Więcej informacji
na stronie 8.

Ambasador Polskiej Gospodarki 2012
	 Z	przyjemnością	informujemy,	że	fir-
ma	Dora	Metal	otrzymała	tytuł	Ambasadora	
Polskiej	Gospodarki	w	kategorii	„Kreator	Roz-
wiązań	XXI	wieku”	przyznany	po	raz	IV	przez	
Business	Centre	Club	21	maja	2012	roku.

 Zawarte w niniejszym biuletynie zdarzenia są fragmentem wyjętym z całego roku 2012. Staramy się niezmiennie 
spełniać wszelkie oczekiwania rynku. Różnorodność realizacji udowadnia, że Grupa Dora Metal jest przygotowana do wyko-
nania zadań  dla obiektów o najwyższych wymaganiach.
 Korzystając z okazji życzę wszystkim naszym klientom, partnerom i współpracownikom sukcesów 
w Nowym 2013 roku, tak w biznesie jak i życiu osobistym.

Jan Polcyn
Prezes Zarządu Dora Metal
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NASZA OFERTA NA TARGACH POLAGRA-GASTRO W POZNANIU
 W październiku 2012 roku Grupa DORA METAL wzięła udział w poznańskich targach 
gastronomicznych Polagra-Gastro 2012.
 Na stoisku została przedstawiona szeroka oferta wyrobów Dory Metal i Krometu.

Urządzenia do zabudowy DM - z nowo-
ścią w ofercie: ceramiczną płytą grzewczą 

z mniejszym o 50% poborem prądu!

Piec do pizzy firmy Kromet 
- w ofercie firmy znajdują się piece 

1 i 2-komorowe.

Lada chłodnicza na kanapki DM
- do przygotowania 

i ekspozycji kanapek.

Piece konwekcyjno-parowe Kromet i Dora Metal
Więcej informacji: 

handlowy@dora-metal.pl i handlowy@kromet.com.pl

Moduł hot-dog Kromet - 
idealne rozwiązanie dla stacji 

benzynowych!

Wysoka jakość mebli technologicznych Dora Metal 
o zmienionych, ulepszonych standardach. 

Teraz w wersjach DM i DM-S!
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WYDARZENIA W CENTRUM TECHNIKI KULINARNEJ

 W finale wzięło udział 6 szkół gastronomicznych, po dwie 2-osobowe grupy z każdej szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowa-
nie przystawki z wędzonego łososia z wykorzystaniem polskich produktów oraz dania głównego z norweskiego łososia. 
 W jury zasiedli Hanna Szymanderska, Adam Chrząstowski, Andrzej Polan, Jostein Medhus. Zwycięzcami zmagań indywi-
dualnych okazał się duet z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej w Warszawie: Igor Sinoracki i Mikołaj Szymański.  
 Największym wydarzeniem konkursu były odwiedziny Norweskiej Pary Królewskiej. Swoją obecnością finał konkursu zaszczycili, skła-
dający oficjalną wizytę w Polsce, Jego Królewska Mość Harald V i Jej Królewska Mość Królowa Sonja. 

    10 maja 2012 roku - wizyta Norweskiej Pary Królewskiej w trakcie 
      finału konkursu „ Łosoś norweski w polskiej kuchni” w Centrum Techniki Kulinarnej

 Konkurs skierowany był do dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną – uczestników ośrodków rehabilitacyjnych samopomocy, 
ośrodków dziennego pobytu oraz specjalnych placówek edukacyjnych z te-
renu Warszawy.
                W konkursie wzięło udział 10 dwuosobowych drużyn, każda z nich 
musiała przygotować trzy porcje dwóch potraw:
- fetuccini z sosem z sera pleśniowego, orzechami włoskimi i szpinakiem,
- roladek z grillowanej cukinii faszerowanych mango i kurczakiem.
                Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
Szefowie Kuchni - Jarosław Uściński, Janusz Wiśniewski, Zbigniew Kleniewski 
oraz Pani Joanna Skoczek (Biuro Polityki Społecznej Urzędu M.St. Warszawy) 
i Pani Urszula Kujawska (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie) oceniające 
proces przygotowania oraz poziom wykonania potraw.
 W ramach uatrakcyjnienia konkursu miał miejsce pokaz sztuki ca-
rvingu przygotowany przez Pawła Sztenderskiego oraz Grzegorza Gniecha.

29 maja 2012 roku w Centrum Techniki Kulinarnej odbyła się VII edycja Ogólnowarszawskiego 
Konkursu Kulinarnego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Kucharz Doskonały”.
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Grupa DORA METAL
na targach EUROGASTRO 2013

od 20 do 22 marca
ZAPRASZAMY!!!

więcej informacji na: www.grupadorametal.pl

 W	dniu	7	grudnia	w	Centrum	Techniki	Kulinarnej	odbyła	się	
4 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Gastrono-
micznych pt. „Dania Rybne w tradycji Świąt Bożego  
Narodzenia 2012”.
	 Organizatorami	tegorocznej	edycji	był	Zespól	Szkół	Gastro-
nomicznych	im.	Eugeniusza	Pijanowskiego	w	Warszawie	oraz	Gru-
pa	Dora	Metal,	przy	wsparciu	Ogólnopolskiego	Stowarzyszenia	Sze-
fów	Kuchni	i	Cukierni.	
Patronat	honorowy	nad	konkursem	objął	Marszałek	Województwa	
Mazowieckiego	oraz	Mazowiecki	Kurator	Oświaty.
	 Zadaniem	uczestników	było	przygotowanie	zakąski	z	wyko-
rzystaniem	m.in.:	śledzia,	cykorii	i	jabłek	oraz	dania	zasadniczego	z	
dorsza,	orzechów	laskowych	i	zielonego	groszku.
	 Nad	przebiegiem	imprezy	czuwało	jury	w	składzie:	A.Bryk	–	
przewodniczący,	M.	Nowicki,	A.	Polan,	D.	Zahorański,	J.Uściński.
Jury	techniczne:	X.	Debeni,	P.	Lempke,	S.	Birek,	M.	Reszczyk,	M.Ko-
łodziejczyk,	K.	Birek,	T.	Gawarzyński,	G.	Russo.	
	 Jury	przyznało	następujące	nagrody:
I Miejsce – Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniu-
sza Pijanowskiego	Warszawa	ul.	 Poznańska	 6/8,	 reprezentowany	
przez:	Igora	Sinorackiego	i	Macieja	Osińskiego,
II Miejsce – Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 Warszawa ul.	Kra-
snołęcka	3,	reprezentowany	przez:	Mariusza	Cykałe	i	Mateusza	Ma-
kowskiego,
III Miejsce - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Warszawa 
ul.	Majdańska	30/36	reprezentowany	przez:	Daniela	Majewskiego	
oraz	Bartosza	Królikowskiego
W konkurencji technicznej zwyciężył		Przemysław	Bandurski.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 za	 udział	 w	 konkursie	
oraz	zapraszamy	na	kolejną	edycję	konkursu	już	w	grudniu.

	 W	trakcie	trwania	konkursu	odbyła	się	wielka giełda, czy-
li wyprzedaż wyposażenia do kuchni.		W	giełdzie	wzięły	udział	
następujące	 firmy:	Dora	Metal,	 Kromet,	 Classeq,	 Primulator,	 Tom	Gast,	
Winterhalter.	
Przybyli	goście	mieli	okazję	do	zapoznania	się	z	asortymentem	niezbęd-
nym	do	działania	każdej	profesjonalnej	kuchni	i	zakupienia	po	najniższych	
wyprzedażowych	cenach	szerokiej	gamy	sprzętu	oraz	wyposażenia.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OFERTAMI WYPRZEDAŻOWYMI 
PROSIMY O KONTAKT Z Centrum Techniki Kulinarnej DORAM
tel. (22) 847 65 86.

GRUPA DORA METAL KSZTAŁCI 
MŁODYCH ADEPTÓW SZTUKI 

KULINARNEJ

A 24
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NOWOŚCI W OFERCIE

   Płyta grzewcza - ceramiczna w NOWEJ ODSŁONIE!

Schładzarki na odpady 
z komorą przystosowaną do mycia myjkami wysokociśnieniowymi

Modernizacja stołów chłodniczych

 50% MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU!

wysuwany agregat

zabezpieczenie przed przegrzaniem komory

łatwy serwis

	 Wprowadziliśmy	do	naszej	
oferty	schładzarki	na	odpady	przysto-
sowane	do	mycia	przy	użyciu	urzą-
dzeń/myjek	wyso	kociśnieniowych.	
Jednocześnie	położyliśmy	duży	nacisk	
na	cichą	i	komfortową	pracę	układu	
chłodniczego	oraz	łatwość	serwisowa-
nia	i	bieżącej	konserwacji	wyrobu.

	 W	celu	zapewnienia	długiej,	
bezawaryjnej	i	komfortowej	pracy	ukła-
dów	chłodniczych,	w	maszynowniach	na-
szych	stołów	zaszły	pewne	zmiany.	
Wprowadzony	został:
-	wysuwany	agregat	ułatwiający	serwiso-
wanie	urządzenia,
-	system	cyrkulacji	powietrza	zapewnia-
jący	efektywniejsze	odprowadzenie	wy-
sokiej	temperatury	panującej	w	komorze	
agregatu.	
	 Tak	przygotowane	urządzenie	
może	być	stosowane	z	powodzeniem	na-
wet	w	małych	i	ciasnych	pomieszcze-
niach	kuchennych.

W	konstrukcji	płyt	grzewczych	ceramicznych	wprowadziliśmy	zmiany,	których	efektem	jest	
zmniejszenie	poboru	prądu	o	około	50	%	w	stosunku	do	poprzednich	wersji!
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realizacja przy współpracy 
z firmą Activus (Łódź)

www.activus.pl
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 Oferta dla stadionów oraz hal widowiskowo-sportowych jest	ofertą	stworzoną	by	sprostać	specyficznym	
wymaganiom	związanym	z	koniecznością	obsługi,	w	krótkim	czasie,	dużej	ilości	klientów.

																Sprzedaż	w	tego	typu	obiektach	jest	bardzo	charakterystyczna.	Na	przykład	podczas	meczu	piłkarskiego	sprzedaż	rozpoczy-
na	się	2	godziny	przed	meczem,	a	kończy	teoretycznie	30	minut	po	meczu.	Już	na	kilka	minut	przed	przerwą	przy	kioskach	ustawiają	
się	kolejki	kibiców	i	trwają	jeszcze	ok	5	minut	po	rozpoczęciu	drugiej	połowy	meczu.	Jest	to	główny	czas	sprzedaży.	Podczas	meczu	o	
średniej	frekwencji	25	000	osób,	sprzedanych	zostaje	ok	5	000	dań	ciepłych,	10	000	napojów	i	około	1000	szt.	asortymentu	typu	ba-
toniki	i	chipsy.	Sumarycznie	rzeczywisty	czas	sprzedaży	wynosi	około	60	minut,	a	przerwa	meczowa	zapewnia	około	60%	całego	ob-
rotu.	W	tak	krótkim	czasie	nie	ma	możliwości	przeprowadzenia	obróbki	cieplnej	dań,	dlatego	też	produkty	muszą	zostać	przygoto-
wane	wcześniej	i	utrzymane	w	odpowiedniej	temperaturze	do	momentu	sprzedaży.
	 Oferta	pod	kątem	możliwości	wyposażenia	obiektów	jest	pod	pewnymi	względami	uniwersalna,	jest	tak	dlatego,	że	doty-
czy	ona	nie	tylko	meczów	piłki	nożnej,	ale	też	innych	eventów	sportowych,	a	także	m.in.	koncertów	na	dużą	skalę.
	 Mając	na	celu	sprostanie	tak	specyficznym	wymogom	projektu	część	wyrobów	grupy	DORA	METAL	została	odpowiednio	
zmodyfikowana	aby	zapewnić	jak	najlepszą	płynność	wydawania	i	sprzedaży	posiłków.
	 Większość	zmian	dotyczyła	urządzeń	grzewczych	poprzez	m.in.	skrócenie	czasu	nagrzewania	do	żądanych	temperatur,	od-
powiednią	konstrukcję	i	konfigurację	urządzeń	zwiększając	tym	samym	efektywność	pracy	personelu.	Zadbano	również	o	aspekt	wi-
zualny	pozwalający	skutecznie	eksponować	oferowane	przez	poszczególne	kioski	posiłki	(nadstawki	grzewcze	z	dodatkowym	oświe-
tleniem).	Wyroby	DORA	METAL	i	KROMET	zostały	również	zmodyfikowane	pod	względem	dopasowania	do	indywidualnych	potrzeb	
inwestora,	bez	konieczności	zmniejszenia	mocy	i	wydajności.

																Oferta	Grupy	DORA	METAL	pozwala	na	wyposażenie	kiosków	gastronomicznych	w	profesjonalne	urządzenia	gastronomicz-
ne	o	dużej	mocy,	pożądanych	parametrach,	łatwych	w	obsłudze,	co	przekłada	się	na	skrócenie	czasu	obsługi	klienta	nie	tracąc	na	ja-
kości	oferowanych	produktów.

Dotychczasowe	realizacje	Grupy	DORA	METAL	dla	tego	sektora	to	m.in.:
- Stadion Miejski w Poznaniu,
- Stadion Narodowy w Warszawie,
- Stadion Miejski we Wrocławiu,
- Stadion ARKA Gdynia,
- Stadion PGE ARENA Gdańsk.

na	zdjęciach	Stadion	miejski	w	Poznaniu

WYROBY GRUPY DORA METAL W SEKTORZE IMPREZ MASOWYCH



9

TU BYLIŚMY

Grupa DORA METAL DLA KONESERÓW:  Wine & Food Noble Night - Warszawa

Grupa DORA METAL WŚRÓD PROPAGATORÓW SPORTÓW KONNYCH:
Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSI** - Poznań

Grupa DORA METAL WSPIERA KONKURSY KULINARNE:
„Kulinarny Rajd Mistrzów” w Haston City Hotel - Wrocław

	 Grupa	DORA	METAL	po	raz	kolejny	będąc	partnerem	wydarzenia,	udostępniła	wysokiej	jakości	sprzęt	gastronomiczny	podczas	
Wine	&	Food	Noble	Night.	Wine	&	Food	Noble	Night	to	elegancka	kolacja	połączona	z	atrakcjami	dla	gości,	ale	przede	wszystkim	jest	to	
konkurs	kulinarny,	w	którym	wygrywają:	najsmaczniejsza	przystawka,	najlepsze	danie	główne	i	deser.

	 Grupa	DORA	METAL	była	 jed-
nym	 z	 patronów	 Międzynarodowych	
Zawodów	w	 skokach	 przez	 Przeszkody	
CSI**	Derby	Poznań	-	III	Memoriał	Ma-
cieja	Frankiewicza.
Zawody	odbyły	się	w	Poznaniu	na	Hipo-
dromie	Wola	w	dn.	29.06-	01.07	2012r.	

	 W	dniach	8–9	listopada	2012	roku	w	nowopowstałym	Haston	City	Hotel	we	Wrocławiu	odbył	się	
konkurs	kulinarny,	w	którym	udział	wzięło	12	ekip	kucharskich	z	całej	Polski.	Grupa	Dora	Metal	wyposażyła	stanowiska	konkursowe.
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Bar Ludwik XXI w Kielcach - realizacja przy współpracy z firmą Restaurator Serwis (Kielce)

Stara Zajezdnia w Krakowie - realizacja przy współpracy z firmą Panagastro (Poznań)

Restauracja Mia Pizza w Sosnowcu - realizacja przy współpracy z firmą Gastromix (Skoczów)

NASZE REALIZACJE

www.panagastro.com.pl

www.gastromix.pl

www.restaurator.pl
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Restauracja Parkowa w Czarnkowie

NASZE REALIZACJE

Jednostka Wojskowa Nowa Dęba - realizacja przy współpracy z firmą RD Professional (Brzesko)

Hotel Hilton w Rzeszowie - realizacja przy współpracy z firmą Lorien (Poznań)

www.lorien.pl

www.rd-professional.pl
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