
HOME & KITCHEN
BEZPIECZNE NACZYNIA  
W TWOIM DOMU



Wszystkie  nasze  produkty  są  starannie  zaprojektowane  
tak,  aby  usprawnić  proces  przygotowania  jedzenia  oraz  
zachować  najwyższe  standardy  podczas serwowania  i  
przechowywania  żywności.  Nasze  akcesoria  kuchenne,  
pojemniki,  kubki,  miski,  tacki  oraz szeroki  wybór  talerzy  
są  łatwe  w  użyciu  i  przechowywaniu.  Wolne  od  BPA,  
bezpieczne,  wielokrotnego użytku, z możliwością mycia w 
zmywarce.

Zestawy naczyń Mintra  to  piękne,  kolorowe,  funkcjonalne  
i trwałe  dodatki  do  Twojego  domu  i  kuchni. Wykonane 
z nieprzetworzonego tworzywa Virgin PP nie odkształca-
ją się i zachowują swój kształt oraz kolor przez wiele lat.  
Oryginalne elementy  pozwolą  stworzyć  niepowtarzalną  
oprawę  każdego przyjęcia,  spotkania  w plenerze,  czy  
urodzin  dziecka. Wszędzie  tam,  gdzie atmosfera  sprzyja  
zabawie  i  zadowoleniu sprawdzą się nasze produkty.

SKOMPONUJ SWÓJ NIEPOWTARZALNY ZESTAW 

POSTAW NA MINTRA HOME & KITCHEN

Wszystkie produkty marki Mintra produkowane są w Egipcie. Mintra posta-
wiła sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków pracy z poszanowa-
niem odmienności kulturowej i religijnej swoich pracowników. Firma tworzy 
również dodatkowe miejsca pracy i włącza się w akcje charytatywne, mają-
ce na celu podwyższenie standardów życia okolicznej społeczności.

Wybierając produkty marki Mintra budujesz przyszłość dla kolejnych po-
koleń oraz przyczyniasz się do rozwoju gospodarki na terenie Egiptu oraz 
całej Afryki. 

ARGO  S.A.  jest  firmą  handlową  działającą  w  Polsce  i 
Europie  Środkowo  –  Wschodniej  od  1990  roku.  Nasza 
firma posiada  dwa  oddziały  w  Gdańsku  i  w  Warszawie  
oraz sieć  Partnerów  Handlowych  na  terenie  całej  Polski,  
a także  w  Czechach,  Słowacji,  Ukrainie,  Białorusi,  Rosji, 
Litwie, Bułgarii, Austrii i w Niemczech.  Nieustannie posze-
rzamy gamę oferowanych przez nas produktów. W ostat-
nim czasie do marek Hanami, Grawerton, Galeria Papieru, 
Heykka, Mintra Office&School dołączyła marka Mintra  
Home&Kitchen.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, znajomości produk-
tu, dbałości o wysokie standardy i bezpieczeństwo oraz 
zdrowie konsumentów produkty Mintra Home&Kitchen 
zyskały duże zaufanie i popularność wśród klientów na 
rynku amerykańskim i europejskim. Oferujemy artykuły  
gospodarstwa  domowego z najwyższej jakości tworzywa 
sztucznego, o atrakcyjnym i niebanalnym  wzornictwie, 
wykonane przy użyciu innowacyjnych technologii, z mate-
riałów odpornych na stłuczenia, złamania oraz codzienną 
eksploatację.



MICROWAVE  
MAX 400W

Produkty łatwe do czyszczenia, nawet przy 
wielokrotnym myciu w zmywarce naczynia  nie 
odkształcają się i zachowują swój kształt oraz 
kolory przez wiele lat. 

Produkt atestowany, bezpieczny i nietoksyczny. 
Przeznaczony do kontaktu z żywnością. 

Naczynia przystosowane do podgrzewania i roz-
mrażania produktów w kuchence mikrofalowej 
bez wpływu na ich  smak i zapach. Nie zaleca się 
podgrzewania żywności w szczelnie zamknię-
tych pojemnikach. Nie używać funkcji grilla.

Produkt wytworzony z niemodyfikowanego, 
najwyższej czystości polipropylenu Virgin PP. 
Trwałego i do wielokrotnego użytku. W przypad-
ku ewentualnego zniszczenia nadaje się dopo-
nownego przetworzenia - 100% recykling.

Produkt atestowany, odporny na niskie tempe-
ratury, może być przechowywany w lodówce i 
zamrażarce. Odpowiednie oznaczenie znajduje 
się  na spodzie produktu oraz na opakowaniu.

Produkt wolny od szkodliwego dla zdrowia 
związku Bisfenol A. Ponadto 100% bezpieczeń-
stwo dla zdrowia i wysoką jakość produktu 
potwierdzają laboratorium BUREAU VERITAS  
w USA oraz instytut HAMILTON w Polsce.

seria lekkich, błyszczących, kolorowych naczyń 
które ozdobią każde przyjęcie. Odporne na wy-
sokie i niskie temperatury, świetnie sprawdzają 
się w domu i ogrodzie. Seria składa się z misek, 
kubków oraz talerzy w rożnych kształtach i  roz-
miarach w 5 kolorach.

seria bezpiecznych dla zdrowia pojemników 
na żywność typu lunch box. Kompaktowe i po-
ręczne pojemniki. Idealne do szkoły, pracy i na 
wycieczkę. Zestaw składa się z 5 pojemników w 
jednym kolorze, do wyboru pięć zestawów kolo-
rystycznych.

PARTY

eleganckie misy wykonane z trwałego błyszczą-
cego tworzywa. Nowoczesny design sprawia, 
że pięknie prezentują się jako element dekoracji 
wnętrza. Misy o średnicy 30 cm dostępne w 6 
kolorach.

VERANO

FOODIE

WYJĄTKOWE SERIE PRODUKTÓW  
MINTRA HOME & KITCHEN

seria praktycznych produktów kuchennych wy-
konanych  z  wysokogatunkowego  tworzywa. 
Doskonałe do serwowania i przygotowywania 
posiłków. W skład serii wchodzą miski, misy z 
miarką i durszlaki. Wszystkie produkty dostęp-
ne w 5 kolorach. 

CLASSIC

seria akcesoriów ułatwiających pracę w kuchni. 
Wykonane z wysokiej jakości utwardzonego, od-
pornego na uszkodzenia tworzywa. Wśród pro-
duktów z serii znajdują się durszlaki w dwóch 
rozmiarach, dostępne w 6 kolorach i zestaw ły-
żek kuchennych w kolorze szarym.

SANDI

seria naczyń o charakterystycznym, eleganckim 
wykończeniu w kształcie fali. Pięknie prezentu-
je się jako kompletna zastawa stołowa oraz jako 
osobne elementy. Seria składa się z talerzy i 
misek o rożnych rozmiarach dostępnych w 5 
kolorach.

CURLY

STR. 4-7

STR. 11

STR. 13

STR. 8-10

STR. 12

STR. 14



PARTYPARTY
Talerz 

okrągły, 
śr. 20 cm 

Talerz 
okrągły, 

śr. 25,5 cm

Talerz 
okrągły, 

śr. 35,6 cm

Talerz 
prostokątny, 
20x27,5 cm

kolor kod

czerwony 99934 99942 03702 03600

zielony 99935 99943 03703 03601

niebieski 99936 99944 03704 03602

miętowy 99937 99945 03705 03603

żółty 99938 99946 03706 03604

Opakowanie
zbiorcze 160 szt. 95 szt. 100 szt. 200 szt.

Talerze
PARTY

Błyszczące talerze wielokrotnego użytku, wykonane z naj-
wyższej jakości tworzywa sztucznego, wolnego od BPA. Lek-
kie i nietłukące, z trwałego i niepękającego plastiku zapewnią 
bezpieczeństwo najmłodszym smakoszom. Łatwe w utrzy-
maniu czystości i odporne na mycie w zmywarce. Duże i małe, 
okrągłe i prostokątne talerze tworzą kolorową i praktyczną za-
stawę stołową. Idealnie komponują się z kubkami Party. 

Zastosowanie: 
kompletna zastawa stołowa do dań zimnych i ciepłych, poje-
dyncze mogą służyć do wyłożenia ciast, owoców i przekąsek, 
idealne do spożywania posiłków na świeżym powietrzu, dedy-
kowane najmłodszym, na urodzinowe Kinder Party.

czerwony zielony niebieski

miętowy żółty
MICROWAVE  
MAX 400W

Ø 20 cm

Ø 25,5 cm 20 x 27,5 cm

Ø 35,6 cm
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650 ml

Ø 9,8 cm

350 ml

Ø 8 cm

15
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 c
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PARTY
Kubki
Kubki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
wolnego od BPA. Lekkie, nietłukące - bezpieczne dla dzieci. 
Przeznaczone do ciepłych i zimnych napojów. Łatwe w pielę-
gnacji, odporne na wysokie temperatury - można je wielokrot-
nie myć w zmywarce bez obaw o odkształcenie czy zmato-
wienie tworzywa. Możliwość przechowywania jednego kubka 
w drugim, pozwala na oszczędność miejsca przy pakowaniu 
lub przechowywaniu. Doskonale komponują się z innymi pro-
duktami z serii Party.

Zastosowanie: 
do napojów zimnych i gorących, piękna oprawa na urodzinach 
dziecka, spotkaniach ze znajomymi, podczas grillowania na 
świeżym powietrzu.

czerwony zielony niebieski miętowy żółty

PARTYPARTY Kubek  
poj. 350 ml 

Kubek  
poj. 650 ml

kolor kod

czerwony 99926 99918

zielony 99927 99919

niebieski 99928 99920

miętowy 99929 99921

żółty 99930 99922

Opakowanie
zbiorcze 144 szt. 72 szt.

MICROWAVE  
MAX 400W
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czerwony zielony niebieski

Zestaw 4 misek  
z pokrywką
Kolorowe miski do sałatek i przekąsek. Odporne na wyso-
kie i niskie temperatury. Przystosowane do podgrzewania 
w kuchence mikrofalowej. Wyposażone w szczelne pokryw-
ki sprawdzą się również jako pojemniki do przechowywania 
żywności w lodówce i zamrażarce. Łatwa pielęgnacja, zarów-
no miska, jak i pokrywka nadają się do mycia w zmywarce, nie 
odkształcają się i nie odbarwiają. Zestaw składa się z 4 misek 
w jednakowym kolorze z przezroczystymi pokrywkami.

Zastosowanie: 
do przechowywania i mrożenia żywności, serwowania sała-
tek i przekąsek; lekkie, poręczne - idealne na wycieczki ple-
nerowe.

PARTYPARTY Zestaw misek z pokrywką   
poj. 600 ml 

kolor kod

czerwony 99864

zielony 99865

niebieski 99866

miętowy 99867

żółty 99868

Opakowanie
zbiorcze 32 szt.

PARTY

miętowy żółty
MICROWAVE  
MAX 400W

600 ml

Ø 15 cm

6,
8 

cm
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MICROWAVE  
MAX 400W

Zestaw misek 
6+1
Uniwersalny zestaw misek, wykonany z wysokiej jakości two-
rzywa sztucznego. Komplet składa się z dużej 4 litrowej mi-
ski z pokrywką oraz sześciu mniejszych misek o pojemności 
600 ml. Pokrywka zabezpiecza jedzenie przed wysychaniem, 
przedłużając jego świeżość, a w warunkach plenerowych 
chroni żywność przed owadami. Miski można przechowywać 
jedna w drugiej, dzięki czemu nie zajmują dużo miejsca. Kom-
plet dostępny w wersji jednokolorowej oraz w miksie kolory-
stycznym.

Zastosowanie: 
idealne do przygotowywania i przechowywania posiłków oraz 
serwowania potraw w domu i na świeżym powietrzu.

PARTYPARTY Zestaw misek  
poj. 600 ml +4l

kolor kod

czerwony 99950

zielony 99951

niebieski 99952

miętowy 99953

żółty 99954

mix kolor 99030

Opakowanie
zbiorcze 48 szt.

PARTY

czerwony zielony niebieski

miętowy żółty mix

4 l 600 ml

Ø 27,8 cm
Ø 15 cm

13
,5
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6,
5 

cm
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Miski  
z uchwytami 
Łatwe do utrzymania w czystości miski z uchwytami. Wykona-
ne z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Miski łączą 
w sobie funkcjonalności kilku produktów. Idealna do miesza-
nia sałatek, przygotowywania codziennych posiłków. Poręcz-
ne, wyprofilowane uchwyty ułatwiają wygodne przenoszenie, 
dzięki czemu miski znajdą zastosowanie nie tylko w kuchni, 
ale też w ogrodzie np. podczas zbierania owoców. Dostępne 
w pięciu kolorach oraz trzech rożnych wielkościach.

Zastosowanie: 
do serwowania przekąsek, sałatek, surówek, polecane do 
zbierania owoców.

CLASSICCLASSIC
Miska  

z uchwytami
poj. 2,5 l

Miska  
z uchwytami

poj. 4,5 l

Zestaw 3 misek  
z uchwytami  
poj. 970 ml

kolor kod

czerwony 99894 99856 05655

zielony 99895 99857 05656

niebieski 99896 99858 05657

miętowy 99897 99859 05658

żółty 99898 99860 05659

Opakowanie
zbiorcze 120 szt. 80 szt. 144 szt.

CLASSIC

czerwony zielony niebieski

miętowy żółty MICROWAVE  
MAX 400W

4,5 l

17
 c

m

2,5 l

14
,5

 c
m

970 ml

10
,5

 c
m
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niebieski miętowy żółty

Miska  
z miarką
Praktyczna miska kuchenna z miarką wykonana z wysokiej 
jakości, mocnego tworzywa sztucznego. Pomocna w przygo-
towaniu codziennych posiłków i ciast. Optymalna wysokość 
i kształt miski ułatwiają mieszanie składników, przygotowy-
wanie masy do ciast, kremów czy ubijanie bitej śmietany bez 
zbędnego bałaganu w kuchni. Miska posiada przydatną miar-
kę do odmierzania produktów płynnych takich jak woda czy 
mleko. Dzięki gładkiej powierzchni, łatwo się czyści - nadaje 
się do mycia w zmywarce. Pojemność miski 4,5 l.

Zastosowanie: 
do miksowania, mieszania i ubijania różnych składników oraz 
do odmierzania produktów płynnych, przyrządzania posiłków.

CLASSICCLASSIC Miska  z miarką
poj. 4,5l

kolor kod

szary 07858

czerwony 03616

zielony 03617

niebieski 03618

miętowy 03619

żółty 03620

Opakowanie
zbiorcze 160 szt.

czerwonyszary zielony

CLASSIC

MICROWAVE  
MAX 400W

4,5 l

Ø 26,5 cm

13
,5
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Durszlak
Durszlak wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucz-
nego. Odporny na wysokie temperatury nadaje się do mycia 
w zmywarce. Przeznaczony do odsączania warzyw, owoców, 
makaronu. Wraz z miską Classic z miarką (str. 9) stanowi nie-
zastąpiony duet w każdej kuchni. Dopasowana do durszlaka 
miska ułatwia osuszanie umytych produktów i pozwala unik-
nąć bałaganu w kuchni. Pojemność durszlaka 3,5 l.

Zastosowanie: 
odsączanie warzyw, owoców, makaronu i innych produktów.

CLASSICCLASSIC Durszlak 
poj. 3,5l

kolor kod

szary 07857

czerwony 03624

zielony 03625

niebieski 03626

miętowy 03627

żółty 03628

Opakowanie
zbiorcze 50 szt.

czerwonyszary zielony

niebieski miętowy żółty

CLASSIC

MICROWAVE  
MAX 400W

3,5 l

Ø 26,5 cm

10
,5

 c
m

10 KATALOG PRODUKTÓW MINTRA HOME & KITCHEN DYSTRYBUTOR ARGO S.A.



SANDISANDI Durszlak  
poj. 3l

Durszlak  
poj. 3,5l

kolor kod

szary 07855 07856

czerwony 99910 99828

zielony 99911 99829

niebieski 99912 99830

miętowy 99913 99831

żółty 99914 99832

Opakowanie
zbiorcze 60 szt. 40 szt.

czerwonyszary zielony

niebieski miętowy żółty

Durszlaki

Zestaw 4 łyżek kuchennych

Wykonane z wysokiej jakości utwardzonego tworzywa sztucz-
nego, odpornego na uszkodzenia. Przydatny w każdym domu 
do odsączania warzyw, owoców, makaronu. Dzięki możliwości 
przechowywania jednego w drugim durszlaki zajmują mało 
miejsca. Wygodne uchwyty do stabilnego trzymania. Możli-
wość mycia w zmywarce. Durszlak dostępny w dwóch rozmia-
rach.

Zastosowanie: 
odsączanie warzyw, owoców, makaronu, ryżu i innych produktów.

Zastosowanie: 
przygotowywanie posiłków, do mieszania, gotowania, serwo-
wania.

W skład kompletu wchodzą 4 łyżki: chochla, łyżka do makaro-
nu, łopatka z otworkami, łyżka owalna do gotowania lub serwo-
wania. Bezpieczne dla naczyń o delikatnych powierzchniach. 
Możliwość zawieszenia dzięki specjalnym otworom na koń-
cach łyżek. Zestaw dostępny w kolorze szarym.

SANDI

MICROWAVE  
MAX 400W

3,5 l

Ø 26 cm

12
,7

 c
m

Ø 23,5 cm

3 l

11
,5

 c
m

szary 07859

Opakowanie
zbiorcze 24 szt.
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Misa
Efektowna misa na owoce, wykonana z wysokiej jakości, 
utwardzonego, błyszczącego tworzywa sztucznego. Okrągły 
i poręczny kształt pozwala na łatwe sięganie po owoce. Otwo-
ry zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, dzięki cze-
mu owoce dłużej zachowują świeżość.  Specjalnie wyprofilo-
wane nóżki zapewniają dodatkową stabilizację misy. Piękny 
i nowoczesny design sprawia, że misa świetnie prezentuje się 
w kuchni, jadalni i w salonie. Średnica misy 30 cm. Dostępna 
w sześciu wariantach kolorystycznych.

Zastosowanie:  
serwowanie i przechowywanie owoców.

VERANOVERANO Misa na owoce  
śr. 30 cm

kolor kod

szary 08091

czerwony 05687

zielony 05688

niebieski 05689

miętowy 05690

żółty 05691

Opakowanie
zbiorcze 20 szt.

czerwonyszary zielony

niebieski miętowy żółty

VERANO

Ø 30 cm

2,5 l 5,
5 

cm
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Seria
Curly to seria naczyń, wśród których znajdziesz wszystko 
czego potrzebujesz, aby urządzić doskonałe przyjęcie na 
świeżym powietrzu, wesołe Kinder Party, a także spotkanie ze 
znajomymi. Wysoka jakość i wyjątkowe wzornictwo idą w pa-
rze z funkcjonalnością poszczególnych elementów. Naczynia 
odporne na wysokie i niskie temperatury, nadają się do użycia 
w kuchence mikrofalowej, mycia w zmywarce oraz przecho-
wywania w lodówce. W skład serii wchodzą talerze obiadowe 
oraz miski w trzech różnych wielkościach.

Zastosowanie: 
kompletna zastawa obiadowa, pojedyncze naczynia mogą 
służyć do wyłożenia ciast, owoców i przekąsek, doskonała 
w domu i w plenerze.

CURLYCURLY
Talerz  

głęboki 
23,5cm

Talerz  
płaski 

23,5cm

Miska  
poj. 350 ml

Miska  
poj. 2,4l

Miska 
 poj. 2,6l

kolor kod

czerwony 5604 5596 5612 5620 5588

zielony 5605 5597 5613 5621 5589

niebieski 5606 5598 5614 5622 5590

miętowy 5607 5599 5615 5623 5591

żółty 5608 5600 5616 5624 5592

Opakowanie
zbiorcze 160 szt. 184 szt. 366 szt. 50 szt. 48 szt.

czerwony zielony niebieski

miętowy żółty

CURLY

MICROWAVE  
MAX 400W

2,6 l 350 ml

Ø 23,5 cm

Ø 24,8 cm

2,4 l

Ø 23,5 cm
300 ml

6 
cm

9,
2 

cm

Ø 30 cm
Ø 12,8 cm 5 
cm
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Lunch box
Praktyczny zestaw pojemników typu lunch box na drugie 
śniadanie. Idealny do pracy, szkoły i na wycieczki plenerowe. 
Wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, wol-
nego od BPA. Przechowywane jeden w drugim – nie zajmują 
dużo miejsca. Pojemniki nadają się do mycia w zmywarce. 
Zestaw składa się z 5 pojemników w tym samym kolorze o po-
jemnościach: 2 l; 1,4 l; 400 ml oraz 2 x 150 ml.

Zastosowanie:  
na drugie śniadanie, kanapki, sałatkę, owoce, przekąski. Ide-
alne zarówno do pracy, jak i do szkoły. Mozliwość podgrzania 
posiłku w kuchence mikrofalowej bezpośrednio w pojemniku.

FOODIEFOODIE Zestaw 5 pojemników  
śniadaniowych 

kolor kod

niebieski 05754

czerwony 05755

zielony 05756

różowy 05757

fioletowy 05763

Opakowanie
zbiorcze 24 szt.

czerwonyniebieski zielony

różowy fioletowy

FOODIE

MICROWAVE  
MAX 400W

8,5x6x3,5 cm

2 l
19,5x15,5x7,5 cm

1,4 l
18,3x13,2x6,5 cm

400 ml
11,5x7,5x5,5 cm 

150 ml

150 ml
Ø 7 cm, wys. 4cm
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Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Niniejszy katalog jest informacją 
handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust.1 kodeksu Cywilnego. Stanowi on 
zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego. 

Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.
Prezentowane zdjęcia są poglądowe, kolory spoza oferty katalogowej dostępne na zamówienie.

W katalogu wykorzystano zdjęcia własne oraz na licencji CC0.

Różnorodność  naszych  produktów  pozwala  na  szybkie  skompletowanie 
zestawu, który  będzie atrakcyjnie  komponować  się  na  stole.  Oprócz podsta-
wowych  produktów  do  domu  oferujemy  również naczynia o zwiększonej od-
porności na uszkodzenia  z  serii Unbreakable tj.: miski, kubki, tace czy dzbanki, 

a także pojemniki na żywność z  serii  Food  Storage,  butelki  na  wodę,  ście-
reczki  kuchenne  oraz  koce. Naszą  ofertę dopełniają  funkcjonalne  doniczki,  
dzięki  którym  w  Twoim  mieszkaniu zagości zieleń, a kuchnia przemieni się w 
pachnący ziołami ogród. 

Szukasz czegoś innego? A może inny kolor? 
Chcesz poznać całą ofertę?  

 
Skontaktuj się z nami.

Doradzimy i zaprezentujemy produkty  
dopasowane do Twoich potrzeb.

58 55 43 555 handlowy@mintra.pl mintra.eu



websites:  mintra.eu   argo.pl

ARGO S.A. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
zgodny z normą PN-ISO 9001:2015 

ARGO S.A.  
GDAŃSK 80-393 
ul. Krynicka 1, 
tel.: 58 55 43 555 
fax: 58 55 43 500
handlowy@mintra.pl

HOME & KITCHEN


