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Szanowni Państwo

  
 Kolejny, udany  rok za nami.
Z  tej okazji chciałbym podziękować, w imieniu Grupy Dora Metal, wszyst-
kim klientom oraz firmom współpracującym,  za ich udział w rozwoju fir-
my.
    Rok 2011 był czasem dynamicznego rozwoju naszych firm. Potwier-
dził on, że wysoka jakość produktów, która jest naszą szczególną troską 
może być podstawą dobrego funkcjonowania w biznesie. Nasze produk-
ty pracują w najważniejszych obiektach gastronomicznych w Polsce i na 
świecie.
 Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie po dwóch latach funk-
cjonowania, w opinii naszych partnerów, zasłużyło na miano jednego z 
najlepszych w Europie. Cieszy nas, że poprzez to unikalne miejsce może-
my przyczynić się do rozwoju gastronomii w Polsce.
 Rok bieżący zapowiada się jako rok dalszego dynamicznego roz-
woju. Nic nie jest doskonałe, więc i w naszym działaniu dostrzegamy wie-
le spraw do poprawienia. Mamy zamiar konsekwentnie realizować poli-
tykę jakości i dobrej opieki nad klientami.

 Życzę Państwu udanego roku w biznesie i życiu osobistym.
   

Jan Polcyn
Prezes Zarządu

Stanowisko pokazowe
 w siedzibie firmy w Czarnkowie
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 Przyznany po raz trzynasty Certyfikat „Przedsię-
biorstwo Fair Play 2011” dowodzi, że DORA METAL konty-
nuuje obraną politykę biznesu, tj. spełnia potrzeby swo-
ich klientów, lojalnie wypełnia zobowiązania wobec do-
stawców, a także jest pozytywnie postrzegana przez oto-
czenie biznesowe, społeczność lokalną i co najważniej-
sze, przez swoich pracowników. 
 Certyfikat daje możliwość nawiązania nowych 
korzystnych kontraktów handlowych, a także zwiększa 
zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. DORA 
METAL otrzymując Certyfikat udowadnia, że w biznesie 
istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.
  

 Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” otrzyma-
ła również firma KROMET. Nagroda ta jest potwierdze-
niem funkcjonującej w firmie polityki przedsiębiorstwa 
społecznie odpowiedzialnego oraz działającego zgod-
nie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, a dla partnerów, 
kontrahentów i lokalnej społeczności czytelnym sygna-
łem świadczącym o rzetelności.

Certyfikaty są dowodem na to, że uczciwość 
w działalności jest doceniana i zauważana.

 Ogromnym wyróżnieniem dla Prezesa jak i dla 
firmy było dołączenie do elitarnego grona „Ambasador 
Fair Play w Biznesie”. Nagroda ta była przyznawana po raz 
pierwszy osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym 
spośród kierownictwa przedsiębiorstw będących wielo-
letnimi laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
 Nagrody te są inspiracją do wytężonej pracy 
i dalszego doskonalenia postaw i zachowań w biznesie.

Niezmiennie Fair Play!
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      NAJWAŻNIEJSZE   WYDARZENIA 2011

TARGI GASTRONOMICZNE HOST 2011 
w Mediolanie

                             W dniach 21-25 października 2011 
roku w Mediolanie odbyły się międzynarodowe targi gastro-
nomiczne HOST 2011.
 Były to jedne z największych targów w Europie, któ-
re na 100 000 m2 zgromadziły 1 600 wystawców i aż 125 000 
zwiedzających.
 Dora Metal od kilkunastu lat sprzedaje swoje wyro-
by na rynkach zagranicznych i bierze udział w zagranicznych 
targach branżowych, w 2011 roku po raz pierwszy postano-
wiła wziąć udział w międzynarodowych targach branżowych 
odbywających się w Mediolanie.  
 Targi były dużym sukcesem, wyroby cieszyły się spo-
rym zainteresowaniem, a firmie udało się zawrzeć wiele no-
wych kontaktów zagranicznych.
  

 Uwagę zwiedzających przyciągały urządzenia Bar 
line, zwłaszcza model zaprojektowany w celu zademonstro-
wania możliwości łączenia blachy nierdzewnej, drewna oraz 
tworzywa, które wspólnie tworzyły funkcjonalną całość o no-
woczesnym design’ie, który można dowolnie dopasować do 
wystroju wnętrza. 
 Zaprezentowana na targach okrągła lada do dystry-
bucji zimnych przekąsek miała na celu pokazanie możliwo-
ści dostosowania urządzeń do indywidualnych potrzeb klien-
ta, poprzez umożliwienie dobrania wyjątkowego wyglądu i 
kształtu.
 Przedstawione zostały również wyroby z linii urzą-
dzeń chłodniczych, takie jak: schładzarka szokowa,  szafa 
chłodnicza oraz  szafa chłodnicza bankietowa. 
Schładzarka szokowa wyposażona została w panel sterowni-
czy w języku polskim, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika 
oraz agregat o zwiększonym napięciu (400 V), poprawiający 
wydajność schładzarki.

 W ofercie przedstawionej na targach znalazły się 
także zmodyfikowana linie 700 i 900 firmy KROMET, które od 
teraz są zintegrowane pod względem wymiarów i wysokości, 
dzięki czemu można je dowolnie łączyć, co pozwala na więk-
szy wybór urządzeń, z których klient może utworzyć dowol-
ną całość.
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      NAJWAŻNIEJSZE   WYDARZENIA 2011

I miejsce dla serii BAR line na targach HoReCa 2011
w Krakowie

 W dniach 16-18.11.2011r. odbyły się targi gastro-
nomiczne HoReCa 2011 w Krakowie, na których firma Dora 
Metal otrzymała nagrodę główną w kategorii urządzenia ga-
stronomiczne za linię wyrobów BAR line.
 Meble i urządzenia BAR line od początku zdoby-
wają wiele nagród i cieszą się dużą popularnością ze wzglę-
du na zastosowane nowoczesne rozwiązania i nieograniczo-
ne możliwości projektowania wyglądu zewnętrznego wyro-
bów.

Targi EuroGastro 2011
w Warszawie

Ciąg wydawczy Standard EXCLUSIVE MONOBLOK Superline KROMET

BAR line widziany oczami barmana Piece konwekcyjne z serii PK
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NAGRODY I CERTYFIKATY 2011

Medal Europejski dla mebli i urządzeń Bar line
 9 listopada br. Meble i Urządzenia Bar Line otrzymały Medal 
Europejski 2011. 
 Medal Europejski jest wręczany firmom i wyrobom, które 
spełniają standardy europejskie. Ta prestiżowa nagroda przyznawana 
jest przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Za-
granicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.
 To wielkie wyróżnienie dla firmy, wieńczące nieustanne stara-
nia w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla profesjonalnej ga-
stronomii.

SOLIDNA FIRMA po raz ósmy!

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Dora Metal po raz ósmy 
otrzymała certyfikat Solidna Firma 2011. 
 Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny 
i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów
gospodarczych.
 Dora Metal od początku stara się propagować zasady etyki, takie jak: rze-
telność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.

Certyfikat jakości ISO 9001:2008
Koncepcja ISO 9001:2008, a tym samym my jako firma kierujemy się następującymi zasadami:
- koncentracja na kliencie,
- przywództwo,
- zaangażowanie całej kadry,
- podejście systemowe do zarządzania,
- ciągłe doskonalenie,
- oparcie się na faktach,
- wzajemne korzystne powiązania z dostawcami.
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 W Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie 
odbyło się już 11 edycji dwutygodniowych staży dla nauczycie-
li w ramach projektu „Nauczyciel - mistrzem młodych mistrzów” 
finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny - Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. 
 Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów 
zawodowych branży gastronomicznej z terenu całej Polski, któ-
rzy zainteresowani byli podniesieniem kompetencji praktycz-
nych i teoretycznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu 
i urządzeń gastronomicznych oraz nowoczesnej obróbki żywno-
ści. Głównym celem projektu było podwyższenie jakości naucza-
nia i wiedzy kadry kształcenia zawodowego. 
 Organizowane przez Dore Metal staże mają ogromny 
wpływ na przyszłość branży gastronomicznej, dzięki prezento-
waniu nauczycielom kuchni na najwyższym światowym pozio-
mie.
 
Komentarze niektórych uczestników odzwierciedlają atrakcyj-
ność przeprowadzonych staży:

 Doskonale zorganizowane staże pod względem go-
spodarowania czasem uczestników, wykorzystaniem bazy CTK. 
Profesjonalni choć bardzo różni trenerzy. Dostęp do drogich i 
niedostępnych surowców oraz nowoczesnych maszyn, urzą-
dzeń, elementów wyposażenia nowoczesnego zaplecza ga-
stronomicznego. Znaczącą rolę odegrał zgrany zespół uczest-
ników. Dobre warunki zakwaterowania, wyżywienia, sprawny 
transport. Pełna opieka organizatorów szkolenia i bardzo dobra 
atmosfera podczas staży. Jednym słowem staże, które z całym 
przekonaniem polecę każdemu nauczycielowi gastronomii. So-
bie życzę, abym miała okazję uczestniczyć w następnych szko-
leniach w CTK.

PAULINA

 Staż odbyty w CTK uważam za bardzo interesujący i jak 
do tej pory za największą „przygodę” w pracy zawodowej. Cie-
szę się, że mogłam pobierać naukę u mistrzów sztuki kulinar-
nej. Praca z nimi sprawiła mi wiele satysfakcji i pozwoliła mi do-
strzec jak wiele zmian zachodzi w technologii potraw w restau-
racjach najwyższych kategorii. Zapoznałam się również z nowo-
czesnym sprzętem stosowanym w gastronomii. Wiele interesu-
jących wiadomości zdobytych na tym stażu będę mogła przeka-
zać młodzieży. Dziękuję organizatorom za opiekuńczość i życzli-
wą atmosferę jaka panowała podczas całego stażu.

MAŁGORZATA

Nauczyciel - mistrzem młodych mistrzów
Spełniamy oczekiwania nauczycieli 

przedmiotów gastronomicznych w Polsce

 Doświadczyłam tylu emocji, wrażeń, że są one aż trud-
ne do opisania przeze mnie. Był to wspaniały staż nauczycielski. 
Rozwinął moją wiedzę i umiejętności. Każdy dzień był ściśle wy-
pełniony i dostarczał wielu nowych informacji. Nauczyłam się 
korzystać i obsługiwać wiele nowoczesnych urządzeń gastrono-
micznych. Zachwyciła mnie kuchnia molekularna i możliwość 
degustacji wykonanych tą technologią dań. Byłam pod wielkim 
wrażeniem wielu smaków redukowanych sosów. Bardzo cieszę 
się, że mogłam pracować na surowcach świeżych i wysokiej ja-
kości. Atmosfera pracy była bardzo miła, co było wielką zasługą 
osób prowadzących. Bardzo ważna była możliwość degustacji i 
oceny prawidłowo wykonanych potraw i deserów. Staż pozwo-
lił mi zweryfikować wiele podręcznikowych treści. To najlepsze 
szkolenie w jakim brałam udział i chciałabym uczestniczyć w ko-
lejnych tego typu szkoleniach/stażach.

ANNA

Pełna informacja o 
projekcie na stronie www.projektctk.pl
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          Centrum Techniki Kulinarnej
Pierwsza edycja konkursu „NORGE & FOOD SERVICE CHEFS’ COMPETITION-2011 
Śledź norweski”

W pierwszym dniu konkursu, 24 półfinalistów przygotowywało przystawkę 
ze śledzia norweskiego, jajka, ogórka i wielu innych składników obecnych na 
wspólnym stole oraz dania główne ze świeżego śledzia, jabłka, kaszy oraz do-
wolnie wybranych składników.

W drugim dniu konkursu, 6 finalistów ( Adam Leszczyński, Arkadiusz Kruszik, 
Damian Kolasa, Dariusz Mikołajczak, Lilianna Filipiak i Michał Piotr Muśnicki) 
przygotowywało przepisy, które nadesłali jako zgłoszenia eliminacyjne.

W dniach 28-29 listopada 2011 roku w Centrum Sztuki Kulinarnej DORAM w 
Warszawie odbyła się pierwsza edycja konkursu „NORGE & FOOD SERVICE 
CHEFS’ COMPETITION-2011 Śledź norweski” zorganizowanego  wspólnie z Nor-
weską Rada ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza oraz Food Service.

Jury, w skład którego wchodziły prawdziwe gwiazdy (Paweł 
Oszczyk i Robert Trzópek; Maciej Nowak oraz Geir Skeie – ku-
linarny mistrz świata – zwycięzca konkursu Bocuse d’Or 2009  
przyznało nagrodę główną „Śledziowi w zielonym akcencie” 
oraz „Norweskiemu Śledziowi w asyście polskich produktów” 
wykonanych przez Adama Leszczyńskiego. Nagrodą główną 
był staż w restauracji prowadzonej przez samego Geir’a Skeie 
w Norwegii.
 Grupa Dora Metal gratuluje wszystkim 
   uczestnikom i życzy kolejnych sukcesów

Dnia 02 grudnia 2011 roku w Centrum Techniki Kulinarnej Doram odbyła się kolejna edycja 
Warszawskiego Turnieju Szkół Gastronomicznych „ Dania Rybne w Tradycji Świąt Bożego Na-
rodzenia 2011” .
Organizatorami tegorocznej edycji byli: Grupa Dora Metal oraz Zespól Szkół Gastronomicz-
nych im. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.

Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością w przygotowaniu zakąski o cha-
rakterze wigilijnym z wykorzystaniem pstrąga oraz wykwintnych dań zasadniczych z pier-
si kaczki.
W zmaganiach wzięło udział 21 szkół z całej Polski. Każda z placówek była reprezentowana 
przez dwuosobowy zespół.

Warszawski Turniej Szkół Gastronomicznych 
„Dania Rybne w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2011” 

Nad przebiegiem imprezy czuwało jury pod przewodnictwem Andrzeja Bryka, w którym za-
siedli: Jacek Grochowina, Jarosław Uściński, Robert Sowa, Mariusz Nowicki, Piotr Szczygiel-
ski, Jerzy Pasikowski, Patryk Lempke, Mirosław Reszczyk, Xavier Debeni, Maciej Kołodziejczyk.

I Miejsce – ZSG nr 1 Warszawa ul. Krasnołęcka 3 
reprezentowany przez: Ewę Michalską i Darię Sło-
downik
II Miejsce – ZSG im. prof. Eugeniusza Pijanowskie-
go Warszawa ul. Poznańska 6/8 reprezentowane 
przez: Piotra Petryka i Adriana Głowala
III Miejsce - ZSGiH Warszawa ul. Majdańska 30/36 
reprezentowany przez: Daniela Majewskiego oraz 
Bartosza Królikowskiego
Nagrodę za konkurencję techniczną zdobyła dru-
żyna z ZSG nr 1 z Krakowa reprezentowana przez:  
Mateusza Kiermasza i Tomasza Kata
Nagrodę osobowości konkursu otrzymała Justy-
na Rosińska.
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Trzy edycje „Szkolenia z Jackiem Grochowiną dla kucharzy” za nami...

 W Centrum Techniki Kulinarnej DORAM odbyły się trzy 
edycje warsztatów prowadzonych przez Jacka Grochowinę - zna-
nego szefa kuchni i pasjonata sztuki kulinarnej. 
Szkolenia miały na celu przedstawienie możliwości oraz technik 
nowoczesnej kuchni z jak najlepszym wykorzystaniem produk-
tów.
Tematami szkoleń były:
I edycja - „Techniki przygotowania dressingów i sosów oraz no-
woczesna aranżacja potraw”,
II edycja - „potrawy z ryb i owoców morza, techniki przyrządza-
nia oraz prezentacja”,
III edycja - „Potrawy z mięs i sosy, sposoby obróbki i prezentacja”.
Kucharze uczestniczący w szkoleniach, na początku przygląda-
li się procesowi przygotowania potraw i zastosowanym techni-
kom, czynnie uczestnicząc w prezentacji, a następnie sami przy-
rządzali całe menu, pod czujnym okiem Szefa.

Po przygotowaniu nastąpiło omówienie programu i wspólna de-
gustacja połączona z nauką doboru win do potraw.
W menu znalazły się między innymi:
- sałatka z grillowanych kalmarów i emulsji paprykowej 
z szafranowym aioli,
- balotyna z ośmiornicy i kraba, z wariacją selerową,
- foie gras z pomarańczą i marchewką,
- glazurowany boczek i żeberka z jabłkiem i pasternakiem,
- comber jagnięcy z salsefią i karczochami

JACEK GROCHOWINA
 Były szef kuchni restauracji Amber Room. Pracował w Klubie Polskiej Rady Biznesu, 
jako executive sous chef, a wcześniej przez  5 lat w Londynie m.in. w Hotelu Ritz, a także w 
Dubaju u światowej sławy szefa kuchni Emila Mineva w restauracji Vu’s. 
 Jest laureatem kilku nagród, w tym „Annual Award of Excellence 2008” przyznawa-
nej 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 międzynarodowego kon-
kursu we Włoszech 2010 Andria Qoco. 
 Organizator i przewodniczący jury I edycji konkursu młodych talentów kuchnia 
„Monamour 2010”. Trener staży szkoleniowych projektu „Nauczyciel mistrzem młodych mi-
strzów” i warsztatów kulinarnych dla profesjonalistów oraz dla uczniów szkół gastronomicz-
nych w CTK. Juror w konkursie na najlepsze danie wigilijne organizowanym przez Dore Me-
tal oraz ZSG na Poznańskiej.

          Centrum Techniki Kulinarnej



10

Moduł Hot Dog  000.MHD-1

 Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET może poszczycić się 
szeroką gamą urządzeń do obróbki termicznej żywności. 
Nowością w ofercie jest „Moduł Hot Dog”.
 Podstawę tego zestawu stanowi, produkowana przez Dorę Metal, lada wyposażo-
na w dwie szuflady chłodnicze o zakresie temperatur od -2˚C do +10˚C, idealna do przecho-
wywania półproduktów. W zależności od potrzeb w skład modułu wchodzą opiekacze do 
parówek sześcio-, osimio-, dziesięcio- lub czternastorolkowe oraz grill stykowy do podgrze-
wanie bułek. Dodatkowo moduł ten posiada przeszkloną witrynę, co zapewnia większą hi-
gieniczność oraz ochronę przygotowywanych Hot Dogów.
Urządzenie to idealnie sprawdza się takich miejscach jak:
- stacje benzynowe,
- punkty fast food w marketach,
- niezależne stanowiska Fast Food,
- bary z daniami Fast Food.

NOWA linia 700

 W odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się rynek i potrzeby klientów firma 
KROMET wprowadziła na rynek nową linię 700. Dobrze znana naszym klientom linia 700 
otrzymała nowy wygląd, przez co zmieniły się nie tylko jej walory estetyczne ale również 
funkcjonalne.
 Zmieniony design poprawia ergonomiczność, łatwość obsługi i konserwacji jak i 
funkcjonalność linii 700. Dzięki wprowadzonym zmianom ułatwieniu uległ również spo-
sób łączenia urządzeń w ciągi technologiczne. Mamy nadzieję, że najnowsza oferta firmy 
KROMET spełni Państwa oczekiwania. 

Najnowszy katalog dostępny jest 
do pobrania na naszej stronie:

http://www.kromet.com.pl/pl/
OFERTA.html.

NOWOŚCI W OFERCIE

PIECE KONWEKCYJNEPK-10

PK-6

PK-4
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NOWOŚCI W OFERCIE
Nowe tuby do dystrybucji talerzy

Oferujemy Państwu zmodyfikowaną wersję tuby do dystrybucji talerzy:
- izolowana, podwyższona temperatura (90-95oC),
- system regulacji średnicy talerza,
- platforma na talerze z prowadnicą rolkową.

Nowe podgrzewane dystrybutory do talerzy

Ulepszone dystrybutory pozwalają na: 
- regulację temperatury w zakresie 30-120oC, 
- regulację średnicy talerza.

Agregaty o zwiększonym napięciu:
Z myślą o Państwa potrzebach wprowadzamy agregaty o 
zwiększonym napięciu - 400 V, które poprawią warunki pra-
cy naszych schładzarek i zamrażarek.

Ulepszone grzewcze szafy bankietowe
- elektroniczny sterownik temperatury ,
- regulacja temperatury od 30 do 100oC,
- łatwość przemieszczania,
- duża pojemność (pojedyncza szafa mieści 
   20 pojemników 1/1 GN),
- higieniczne wnętrze,
- wewnętrzne krawędzie po łuku,
- zagłębione dno.

Stoły chłodnicze i mroźnicze dostosowane do 
mniejszych powierzchni
 Mając na uwadze mniejsze pomieszczenia i potrzeby na-
szych klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty stoły chłodnicze 
i mroźnicze o wymiarach 500x530, które idealnie wpasują się tam, 
gdzie większe gabaryty nie znajdują miejsca. Można wykorzysty-
wać je jako urządzenia indywidualne, urządzenia podblatowe lub 
urządzenia do barów. W ofercie znajdują się wersje z drzwiami 
pełnymi, przeszklonymi lub szufladami.

WITRYNA CHŁODNICZA NA KANAPKI

 W standardzie:
- blat wykonany z płyty polietylenowej,
- stół wyposażony w 6 tacek ekspozycyjnych oraz miejsce na 
pojemniki GN,
- zakres temperatur pracy przy temp. otoczenia do +25oC i wil-
gotności względnej powietrza do 45%,
- zakres temperatury od 0 do +10oC.

DM-S 94063
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Nasze realizacje

HOTEL CROWNE PLAZA w Sankt Petersburgu, obiekt 
zrealizowany wspólnie z firmą ACTIVUS z Łodzi.

 Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasze 
najciekawsze realizacje, które wspólnie z naszymi Part-
nerami Handlowymi zrealizowaliśmy w roku 2011, wy-
posażając kompleksowo kuchnię wraz z  zapleczem w 
najwyższej klasy urządzenia i meble gastronomiczne 

ze stali nierdzewnej Grupy DORA METAL. Zapewniając 
tym samym organizację warunków pracy na najwyż-
szym poziomie i przy zachowaniu najwyższych stan-
dardów obowiązujących we współczesnej gastronomii.

Food Market w Łodzi, obiekt zrealizowany wspólnie z 
firmą FSP Gastro z  Siemianowic Śląskich

Hampton by Hilton w Świnoujściu, obiekt zrealizowa-
ny wspólnie z firmą Panagastro z Poznania.
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HOTEL QUBUS w Bielsku Białej, obiekt zrealizowany
wspólnie z firmą Gastro-Instal z Warszowic

CAFE GRAND we Wrocławiu, obiekt zrealizowany 
wspólnie z firmą SENSO GASTRO z Wrocławia

KANTYNA PRACOWNICZA MOTOROLI w Krakowie, 
obiekt zrealizowany wspólnie z firmą EVACO z Krakowa

Bar w Porcie Lotniczym we Wrocławiwiu obiekt zrealizo-
wany wspólnie z firmą FSP Gastro z Siemianowic Śląskich

Nasze realizacje

Hotel SilVia w Gliwicach, obiekt zrealizowany 
wspólnie z firmą Combi Co z Gliwic.
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BAROWE INSPIRACJE

handlowy@dora-metal.pl
www.dora-metal.pl

na zdjęciu: Cynamon Bar, Wrocław, Plac Grunwaldzki 23-27

WWW.DORA-METAL.PL

HIT R
OKU 

2011 !
!!



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

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

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

Zostań naszym fanem na:
facebook.dora-metal.pl
facebook.com/ctkdoram

GRUPA DORA METAL


