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BSCI
MNP A/S er en BSCI virksomhed. 
Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) er en forretningsdrevet platform, 
som arbejder for at fremme handel og 
sociale forbedringer i leverandørkæden. 
BSCI er en medlemsorganisation for 
virksomheder og brancheorganisa-
tioner, som baserer sit arbejde på et 
kodeks, ‘BSCI Code of Conduct’ og 
‘BSCI System Rules and Functioning’. 
BSCI medlemmer fremmer gennem 
deres arbejde, et fælles monitorering- 
og leverandørudviklingssystem.



MNP A/S er en danskejet internationalt orienteret virksomhed, 
som i mere end 25 år har importeret og solgt lyskilder, forbruger-
elektronik, arbejdsbelysning, kabel-tromler, alarmsystemer samt 
sikkerhedsskabe, leveret i det vel etableret Gripo brand eller andre 
private label’s.
God service, gode produkter og fornuftige priser gør, at vi i mange 
år har fået lov at levere til de største skandinaviske forhandlere, 
byggemarkedskæder, supermarkeder samt specialbutikker.

Erfaring, pris og kvalitet

MNP A/S startede sin leverandørvirksomhed i 1989, og har altid 
været en ansvarlig leverandør, som har prioriteret uddannelse, 
træning, viden og erfaring højt. 
Flere gange om året tager MNP på inspirationstur og besøger 
producenterne, samt deltager på de største messer.  De tiltag er 
medvirkende til at vi og vores produkter kan leve op til de 
forventninger der stilles.

Vores langvarige kunderela-
tioner betyder at vi kender vores 
kunder meget godt.  Vi har 
opbygget et samarbejde, som 
har medvirket til at vi har udviklet 
et stort udbud af produkter, som 
lever op til slutbrugerens for-
ventninger om pris og kvalitet. 
Når vi udvikler og udvælger nye 
produkter, er det derfor altid 
noget der har relevans for 
vores kunder med tanke på
slutbrugerens behov.

Enkelt, sikkert og dokumenteret

MNP A/S leverer energibesparende, enkle og sikre 
produkter til konkurrencedygtig pris. Alle produkter er med 
skandinaviskssproget forpakning, manualer i salgsklar 
emballage samt alle nødvendige godkendelser, således at 
varen overholder danske/EU krav om kvalitet og sikkerhed.

SINCE 1989  - en erfaren spiller på  markedet

MNP A/S er en erfaren spiller, 
der med sit hold står klar  
- med stor erfaring - nytænkende
- lagerførende - hotline
- alle produkter overholder danske/
EU krav om kvalitet og sikkerhed

We light the world

MNP’s hovedaktiviteter er opdelt i 3 divisioner:

• ALARMER. Med hovedvægt på produkter som nemt,
og enkelt kan monteres af ”gør det selv folket”.

• ELSPAREPÆRER, LYSKILDER OG
BATTERIER. Primært produkter som er
energibesparende og miljøvenlige.

• SENSORER, RINGEKLOKKER OG ROBUSTE
ARBEJDSLAMPER. Ligeledes med focus på
energibesparende løsninger.

MNP’s faciliteter i Værløse, omfatter ca. 1800 m2  kontor, 
lager og showroom. Her administreres salg, support samt forsendelse.


