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ФИРМЕН ПРОФИЛ 

 

MOBIAK S.A е основана през 1997 г. и е най-голямата компания в Гърция и една от най-бързо 
развиващите се компании на Балканите и в Европа във връзка с производството и търговията с 
медицинска апаратура. 

Вече над 40 години дейностите на MOBIAK са съсредоточени върху развитието в 3 основни 
области: 

а) Медицинска апаратура за надомни грижи б) Газове в) противопожарно оборудване   

По-специфично, секторите, в които MOBIAK развива дейност, са следните:  
 
 MOBIAK CARE: Сглобяване, внос и търговия с медицинска апаратура и продукти за 

надомни грижи, ремонт на медицински изделия и установяване на системи за 
лаборатории за сън. 

 MOBIAK GAS: Производство и бутилиране на медицински и промишлени газове като 
кислород, въглероден диоксид, азот, аргон, коргон, IG 541, IG 55, пневматичен въздух, 
банарг и др. 

 MOBIAK Firefighting equipment: Сглобяване и търговия с пожарогасители, сглобяване, 
бутилиране, търговия и монтаж на пожарогасителни системи, търговия с всякакви видове 
противопожарно оборудване, както и поддръжка и сервизно обслужване на 
пожарогасители. 

 

 
 

По отношение на медицинската апаратура, компанията започва през 1997 г. с производството 
на медицински кислород, като покрива нуждите не само на болниците, но и необходимостта от 
кислородни терапии у дома. Производството на медицински кислород е поставило здрави основи в 
компанията за разработката на търговски и технически отдел с най-новите технологични 
респираторни изделия за кислородна терапия и сънна апнея. 

През следващите години каталогът се обогатява с широка гама от продукти за надомни/здравни 
грижи, подходящи за широк набор от приложения, като например ортопедични продукти, 
медицинска апаратура, диагностични и терапевтични изделия, приложения, специфични за 
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гръбначни подпори за горния/долния край и главата, медицински консумативи и болнична 
апаратура. 

Основната гама от медицински продукти се състои от: 

• Бутилки и изделия за кислородна терапия 
• Изделия за небулизация 
• Инвалидни колички 
• Уреди за респираторна поддръжка 
• Легла за болни 
• Болнична апаратура 
• Апаратура за лекарски кабинети 
• Антидекубитални продукти  
• Ортопедични продукти 
• Изделия за всекидневни грижи 
• Физиотерапевтични продукти 

 

 

 

Този богат опит е използван за организирането на нов отдел за изследователско-развойна 
дейност с цел разработка на нови продукти и отговор на специалните нужди на сътрудници за 
респираторна терапия. 

Предимствата на нашите съоръжения? Пространство за съхранение в Атина (5000 м2) , Солун 
(4000 м2) и Крит (Ханя 2000 м2 и Хераклион 2000 м2) с 3 напълно оборудвани сервизни пункта и 
техници, готови да обслужват нашите партньори и техните постоянно еволюиращи изисквания.  
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Трите сервизни пункта, които покриват цяла Гърция, Балканите и европейските 
представителства, са сертифицирани по E.K.A.P.T.Y. (Националния център за оценка на качеството и 
технологиите в здравната сфера) и са акредитирани от европейските органи в Гърция; създали сме 
над 20 лаборатории за сън в Гърция и чужбина, за да можем да валидираме надеждността и опита 
си в областта. 

Всичко, изброено по-горе, както и качеството на нашите продукти и услуги, бързите доставки, 
техническата поддръжка и конкурентните цени, са превърнали MOBIAK в една от най-
разпознаваемите търговски марки. 

MOBIAK успява да има активна мрежа от партньори не само в Гърция, която надвишава 800 
търговеца на едро, но и да изнася в глобален мащаб с международна търговска мрежа в над 70 
страни 
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По отношение на противопожарната област, MOBIAK внедри мащабна инвестиционна 
програма в размер на 5 млн. в главните съоръжения в Ханя, която завърши през 2006 г. и 
включваше монтажа на изцяло роботизирана производствена линия за пожарогасително 
оборудване и изграждането на нова сграда с площ 2500 м2, за да помещава офисите и да разшири 
пространството за съхранение на суровини и готови продукти. (800 м2) 

Потенциалът на новата производствена линия за пожарогасително оборудване надвишава 200 
броя/час.  Високочувствителният хелиев детектор открива възможното изтичане на изтласкващ 
газ за всеки произведен или повторно тестван пожарогасител. Днес MOBIAK се занимава с търговия 
и производство на повече от 1000 различни продукта. 

 

 

Отделът за газове си сътрудничи с някои от най-големите компании по света. MOBIAK доставя 
суровите материали в течна форма (кислород, въглероден диоксид, азот, аргон), съхранява ги в 
криогенни резервоари и ги бутилира в бутилки под високо налягане. Компанията предлага 
възможност за доставка на течен кислород със специални цистерни до всички държавни болници и 
частни клиники. 

 

През 2006 г. в сектора за газове също беше направена значителна инвестиция в размер на 1 
млн. Беше инсталирана модерна бутилираща линия и старите сгради бяха напълно обновени. (1000 
м2)  

 

Принципите на компанията: качество, разнообразие, конкурентни цени и бърза доставка, са 
допринесли най-много за стремителния напредък, а успешният курс продължава с разширяването 
на дейностите. 
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През 2018 г. MOBIAK закупи нов парцел земя с площ 25 000 м2, за да разшири завода. Строи 
се сграда с площ 2000 м2, която ще служи като нов разпределителен център - допълнителен склад 
за продукти. На същата земя ще се създаде и обучителен център - център за събития - конферентна 
зала. Ще се построят нови постройки, които да помещават допълнителна роботизирана 
производствена линия за пожарогасители и дори ще изпълнява автоматично пакетиране на 
продуктите и команди за палетизиране. Има възможност и за индивидуално 
пакетиране/палетизация според количествата. Крайният размер на инвестицията ще бъде 7 млн. 
 

 
 
 

С персонал от над 140 души и с най-новите технологични уреди, MOBIAK може и гарантира 
висококачествени продукти и услуги, като същевременно е сертифицирана по международни 
стандарти:  
По стандарт ISO 9001: 2015 от оператора ABS по оценки за управление на качеството, по ISO 13485: 
2012 от E.K.A.P.T.Y за управление на качеството на медицински изделия; по ISO 14001: 2015 от TUV 
Rheinland по отношение на управление на процесите за околната среда и по OHSAS 18001: 2008 от 
EBETAM за трудова и здравна безопасност. 
 

Освен горепосочените стандарти, компанията отговаря на изискванията на министерски 
решения ΔΥ8δ/Γ.Ποικ/1348/2004 за търговия с медицинска апаратура, като същевременно има 
одобрение и за периодична повторна проверка на бутилките в съответствие с клаузите на 
2010/35/ЕС и 2008/68/ЕС и регламента ADR в актуалния му вид. Дейностите на компанията за 
бутилиране на медицински кислород са лицензирани от националната медицинска организация.  
 
 

Ангажиментът на компанията към оригиналната й визия за пълно качество на продуктите и 
услугите е довел до бурно развитие в Гърция и до статуса на една от най-бързо растящите 
европейски компании в сектора. 
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