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PROFILUL COMPANIEI 

 

MOBIAK S.A a fost înființată în 1997 și este cea mai mare companie din Grecia și una dintre companiile 
cu cea mai rapidă dezvoltare în Balcani și Europa în ce privește construcția și comercializarea 
echipamentelor medicale. 

De peste 40 de ani, activitățile companiei MOBIAK s-au axat pe dezvoltarea a trei domenii principale: 

a) echipamente medicale – îngrijire la domiciliu b) gaze c) echipamente pentru stingerea incendiilor   

Mai exact, sectoarele în care activează MOBIAK sunt următoarele:  
 
 MOBIAK ÎNGRIJIRE: Montarea, importul și comercializarea de echipamente medicale și 

produse de îngrijire la domiciliu, repararea dispozitivelor medicale și stabilirea sistemelor de 
laborator de somn. 

 MOBIAK GAZ: Producția și îmbutelierea de gaze medicale – industriale, cum ar fi oxigen, dioxid 
de carbon, azot, argon, Corgon, IG541, IG 55, aer comprimat, Banarg etc. 

 Echipament de stingere a incendiilor MOBIAK: Asamblarea și comercializarea stingătoarelor 
de incendiu, Asamblarea-Îmbuteliere de comercializare și instalarea de sisteme de stingere, 
comerțul cu tot felul de echipamente de stingere a incendiilor, precum și întreținerea și 
service-ul stingătoarelor de incendiu. 

 

 
 

În ceea ce privește domeniul echipamentelor medicale, compania a început în 1997 cu producția de 
oxigen medical, acoperind nu numai nevoile spitalelor, ci și nevoile de terapie cu oxigen la domiciliu. 
Producția de oxigen medical a stabilit fundamente puternice în cadrul companiei pentru dezvoltarea 
departamentului comercial și tehnic cu dispozitive de respirație de ultima generație pentru 
oxigenoterapie, apnee în somn. 

În anii următori, catalogul a fost îmbogățit cu o gamă mai largă de produse Casă/ îngrijire medicală 
potrivită pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi articole ortopedice, echipamente medicale, dispozitive 
de diagnosticare și tratament, aplicații specifice pentru ajutoare/suporturi de coloană vertebrală și cap, 
consumabile medicale și echipament spitalicesc. 
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Gama de bază de produse medicale constă din: 

• Sticle și dispozitive de terapie cu oxigen 
• Dispozitive de nebulizare 
• Scaune cu rotile 
• Aparate de sprijin pentru respirație 
• Paturi de îngrijire medicală 
• Echipament de spital 
• Echipament pentru biroul medicului 
• Produse anti-decubit  
• Articole ortopedice 
• Ajutoare de îngrijire zilnică 
• Produse de fizioterapie 

 

 

 

Această experiență bogată a fost utilizată pentru organizarea unui nou departament de Cercetare 
și Dezvoltare în ceea ce privește cercetarea noilor produse și nevoile speciale ale colaboratorilor aerieni. 

Avantajele facilităților noastre? Spațiu de depozitare în Atena (5000 m2), Salonic (4000 m2) și Creta 
(Chania 2000 m2 și Herakleion 2000 m2) cu 3 puncte de service complet echipate și tehnicieni gata să 
servească partenerii noștri la cerințele în continuă evoluție.  
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Cele trei puncte de service care acoperă întreaga Grecie, Balcani și reprezentanții europeni sunt 
certificate de EKAPTY (Centrul național de evaluare a calității și tehnologiei în domeniul sănătății) și de 
constituțiile europene acreditate din Grecia, am creat peste 20 de laboratoare de somn în Grecia și în 
străinătate fiind astfel capabili să validăm credibilitatea și experiența noastră în domeniu. 

Toate cele de mai sus, precum și calitatea produselor și serviciilor, livrările rapide, suportul tehnic și 
prețurile competitive au stabilit MOBIAK ca una dintre cele mai recunoscute mărci comerciale. 

MOBIAK a reușit să aibă nu numai o rețea activă de parteneri din Grecia care depășesc 800 de 
angrosiști, dar și să exporte pe scară globală o rețea internațională de vânzări în peste 70 de țări 
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Cât despre domeniul de combatere a incendiilor, MOBIAK a implementat un program de investiții de 
5.000,000 în principalele instalații din Chania, care a fost finalizat în 2006 și a inclus instalarea unei linii de 
asamblare completă de stingere a incendiilor robotice și construirea unei noi clădiri de 2,500 m2 pentru a 
găzdui birourile și extinderea spațiului de stocare a materiilor prime și a produselor gata de utilizare. (800 
m2) 

Potențialul noii linii de producție a pompierilor depășește 200 de bucăți pe oră.  Sensibilitatea ridicată a 
soarelui detectează potențialul scurgerilor de gaz propulsor pentru fiecare stingător de incendiu produs 
sau reverificat. Acum, MOBIAK comercializează și produce peste 1000 de produse diferite. 

 

 

Departamentul de Gaze colaborează cu unele dintre cele mai mari companii din întreaga lume. 
MOBIAK a furnizat materii prime sub formă lichidă (oxigen, dioxid de carbon, azot, argon), le depozitează 
în rezervoare criogenice și le-a îmbuteliat în recipiente de înaltă presiune. Oferă posibilitatea de a furniza 
oxigen lichid cu autocamioane speciale în toate spitalele publice și în clinicile private. 

 

O investiție semnificativă de 1.000.000 a fost făcută și în 2006 în sectorul gazelor. A fost instalată o 
linie modernă de îmbuteliere, iar clădirile vechi au fost complet renovate. (1000 m2)  

 

Principiile companiei: calitate, varietate, prețuri competitive și livrare rapidă, au contribuit cel mai 
mult la progresul rapid, iar călătoria de succes continuă cu extinderea activităților. 
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În 2018, MOBIAK a achiziționat un teren nou de 25,000 m2, care extinde fabrica. O clădire de 2000 

m2 este construită cu funcția de nou centru de distribuție - casa de depozitare suplimentară a produselor. 
Chiar și pe același teren va fi creat un centru de instruire - centru de evenimente - sala de conferințe. Se 
vor construi noi spații de construcție pentru a găzdui o linie suplimentară de asamblare a stingătoarelor 
de incendiu robotizate și chiar pentru ambalarea automată a produselor și a comenzilor de paletizare. 
Există, de asemenea, posibilitatea ambalării / paletizării personalizate proporțional cu cantitățile. În cele 
din urmă, investiția va costa 7.000.000. 
 

 
 
 

Având un personal uman de peste 140 de persoane și dispozitive de ultimă generație, MOBIAK 
este capabil și garantează produse și servicii de înaltă calitate, fiind în același timp certificat de mărci 
recunoscute pe plan internațional:  
Conform standardului ISO9001: 2015 de către evaluatorul de calitate ABS al operatorului pentru 
managementul calității, cu ISO13485: 2012 de către E.K.A.P.T.Y pentru managementul calității 
dispozitivelor medicale, cu ISO14001: 2015 de către TUV Rheinland în ceea ce privește managementul de 
mediu și OHSAS 18001: 2008 de către EBETAM pentru sănătate și securitate la locul de muncă. 
 

Pe lângă standardele de mai sus, compania respectă cerințele deciziei ministeriale ΔΥ8δ/Γ.Ποίκ 
/1348/2004 pentru comercializarea echipamentelor medicale, având în același timp aprobarea pentru 
verificarea periodică a sticlelor în conformitate cu prevederile Directivei 2010/35/2008/68/CE și 
Regulamentul ADR în forma sa actuală. Activitățile companiei pentru îmbutelierea oxigenului medical 
licențiate de către organizația națională de medicină.  
 
 

Angajamentul companiei față de viziunea originală privind calitatea totală a produselor și 
serviciilor a condus departamentul medical la o dezvoltare rapidă în Grecia și una dintre companiile 
europene cu cea mai rapidă creștere în acest sector. 
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