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A MENTAVILL VILLAMOSSÁGI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 1991. december 27-én
alakult. Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság.
A társaságot 9 fő magánszemély 2.210 ezer Ft törzstőkével alapította, és 1996. december 31-én a
társaság jegyzett tőkéje 77 millió Ft.
A társaság tanúsított tevékenységi köre: villamosipari termékek nagykereskedelme.
A cég profiljába tartozik az építőiparban előforduló mindenfajta elektromos szerelvény, rögzítő elem,
villanyszerelési eszköz és anyag a kapcsolótól kezdve a kábeleken át a csövekig. Megtalálható itt
minden, ami a szabadtéri (felszín feletti, ill. alatti) és az épületen belüli villanyszereléshez,
kábelezéshez, hálózat-felújításhoz stb. szükséges.
Tevékenységét a társaság Székesfehérvárott a Budai u. 177. alatti kereskedelmi áruházában
végzi.
A kiskereskedelmi kiszolgálás a 2010-ben kialakított üzlethelyiségben történik. A kereskedők és a
viszonteladók kiszolgálását is innen látjuk el.
Nagykereskedelmi raktáráruháznak nem definiálható, mivel a vásárlók nem mozoghatnak
önkiszolgáló módon a raktár területén.
Tulajdonképpen a létesítmény egy jól szervezett, minden igényt kielégítő konszignációs raktárként
definiálható.
A helyszínen való kiszolgálás mellett fontos szerepet kap a megrendelés alapján történő kiszállítás,
házhozszállítás az ország egész területén.
Az adminisztratív egység komoly számítógépes háttérrel koordinálja a ki- és beszállításokat,
regisztrálja a beérkező megrendeléseket és az éppen aktuális raktárkészletet.
Beszerzési forrásai neves gyártók:
GE TUNGSRAM, MKM, Magyar Kábelművek RT, GANZ kapcsoló és Készülékgyártó KFT, KVGY
Kaposvári Villamossági Gyár, Legrand Zrt., Schneider Electric Hungária Zrt., stb. A hazai gyártók
termékein kívül közvetett módon import terméket is értékesít a piaci igényeknek megfelelően.
A termékeket jól szervezett üzletkötői hálózaton keresztül juttatja el partnerei részére, melyek száma
kb. 500.
Kereskedelmi partnereink között megemlíthetjük a
PRAKTIKER áruházakat
OBI SUPER MARKET áruházakat
CORA hypermarket áruházakat
TESCO hypermarket áruházakat
AUCHAN hypermarket áruházakat
KORONA KER RT boltjait, stb.
Összefoglalva a MENTAVILL KFT a hazai piacon egy széles választékkal bíró, csak minőségi
termékeket árusító és forgalmazó kis- és nagykereskedés, ahol a minőségpolitika fő célja a
termékskála bővítése, a vevői igény jobb kielégítése.
A KFT a nagykereskedelmi tevékenységet 190 fővel végzi.
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