ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ

Компанија MOBIAK S.A основана је 1997. године и представља највећу компанију у Грчкој и
једну од компанија која се најбрже развија на Балкану и Европи у области израде и продаје
медицинске опреме.
Више од 40 година, активности компаније МОБИАК усредсређене су на развијање 3 основна
поља:
a) медицинска опрема за кућну негу б) гасови в) противпожарна заштита
Конкретније, МОБИАК делује у следећим областима:
 МОБИАК МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: Монтажа, увоз и продаја медицинске опреме и
производа за кућну негу, поправка медицинске опреме и успостављање система
лабораторија за спавање.
 МОБИАК ГАС: Производња и пуњење боца медицинско-индустријских гасова, као што су
кисеоник, угљен-диоксид, азот, аргон, коргон, ИГ541, ИГ 55, компримовани ваздух,
банарг итд.
 МОБИАК противпожарна опрема: Монтажа и продаја апарата за гашење пожара,
монтажа, пуњење и постављење противпожарних система, продаја свих врста
противпожарне опреме као и одржавање и сервисирање противпожарних апарата.

Што се тиче области медицинске опреме, компанија је од 1997. године започела производњу
медицинског кисеоника, покривајући не само потребе болница, већ и потребе за терапијом
кисеоником код куће. Производња медицинског кисеоника поставила је јаке темеље компаније за
развој комерцијалног и техничког одељења с најновијим технолошким уређајима за терапију
кисеоником, апнеју током сна.
Наредних година, каталог је обогаћен већим бројем производа за кућну негу за разне намене,
као што су ортопедска помагала, уређаји за дијагностику и лечење, с применом која је намењена
болестима кичме / држачи за више/ниже стране и главу, медицинска потрошна роба и опрема за
болнице.
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Основна палета медицинске опреме садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Боце и уређаје за терапију кисеоником
Инхалаторе
Инвалидска колица
Уређаје за лакше дисање
Болничке кревете
Опрему за болнице
Опрему за лекарске ординације
Производе против декубитиса
Ортопедска помагала
Производе за свакодневну негу
Физиотерапеутске производе

Ово богато искуство искоришћено је за организацију новог одељења Истраживања и развоја
у области развоја нових производа и посебних потреба корисника апарата за дисање.
Предност наших постројења? Магацини у Атини (5000 m2) , Солуну (4000m2) и на Криту (у
Ханији 2000m2 и Хераклиону 2000m2) с 3 комплетно опремљене сервисне станице и техничким
особљем које је спремно да одговори на све веће захтеве наших партнера.
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Уз три сервисне станице које покривају читаву Грчку, Балкан и европска представништва која
имају сертификат E.K.A.P.T.Y (Националног центра за оцену квалитета и медицинске технологије) и
акредитованих европских институција у Грчкој, отворили смо преко 20 лабораторија за спавање у
Грчкој, тако да на терену можемо да докажемо свој кредибилитет и искуство.
Све наведено, као и квалитет производа и услуга, брзина испоруке, техничка подршка и
конкурентне цене створили су од компаније МОБИАК један од најпрепознатљивијих брендова.
Не само што је МОБИАК формирао активну мрежу партнера у Грчкој, која броји више од 800
продаваца, већ такође извози на глобалном нивоу, уз међународну мрежу продаје у преко 70
земаља
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Што се тиче области противпожарне заштите, МОБИАК је преко 5.000.000 уложио у главни
погон у Ханији, који је завршен 2006. и у ком је постављена потпуно роботизована линија за
склапање противпожарних апарата, и изграђена је нова пословна зграда од 2.500 m2 и проширено
је складиште сировина и готових производа. (800m2)
Потенцијал нове линије за производњу противпожарних апарата премашује 200 комада на сат.
Висока осетљивост сунца открива потенцијално цурење погонског гаса у сваком
произведеном и атестираном противпожарном апарату. У овом тренутку МОБИАК продаје и
производи преко 1000 различитих производа.

Одељење за гасове сарађује са неким од највећих компанија на свету. МОБИАК испоручује
сировине у течном облику (кисеоник, угљен-диоксид, азот, аргон), а складишти их у криогеним
резервоарима и боцама под високим притиском. Пружа могућност доставе течног кисеоника
посебним цистернама државним болницама и приватним клиникама.

У области гаса, 2006. године такође је уложена значајна сума од 1.000.000. Постављена је нова
линија за пуњење боца, а стари објекти су комплетно реновирани. (1000m2)

Принципи компаније: квалитет, разноврсност, конкурентне цене и брза испорука највише су
допринели брзом напретку, а тај успешан курс настављамо ширењем активности.
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МОБИАК је 2018. купио нову парцелу од 25.000 m2 за проширење фабрике. Гради се зграда
од 2000 m2 која ће бити нови дистрибуциони центар и додатно складиште за производе. На истом
земљишту налазиће се и центар за обуку као и центар за организовање различитих догађаја и
конференцијска сала. Биће саграђени нови погони у којима ће се налазити додатна роботизована
линија за склапање противпожарних апарата и центар за аутоматско паковање и смештање
наруџбина на палете. Постоји могућност прилагођавања амбалаже / смештања на палете према
количинама. Цела инвестиција ће коштати 7.000.000.

Уз 140 запослених и најновију технолошку опрему, МОБИАК је у могућности да гарантује
висококвалитетне производе и услуге, уз сертификате међународно признатих брендова:
Према стандарду ISO9001: 2015. од оператора ABS процене квалитета за одржавање квалитета, са
ISO13485 : 2012. од E.K.A.P.T.Y за одржавање квалитета медицинске опреме, са ISO14001: 2015 од
TUV Rheinland за бригу о животној средини и OHSAS 18001: 2008 од EBETAM за здравље и
безбедност на радном месту.
Уз све побројане стандарде, компанија послује у сагласности са захтевима министарске
одлуке ΔΥ8δ/Γ.Ποικ/1348/2004 за трговину медицинском опремом и има дозволу за периодичну
проверу боца у сагласности с одредбом 2010/35/EU & 2008/68/EC и важећом регулативом ADR.
Компанији је дозволу за пуњење боца медицинским кисеоником доделила национална
медицинска организација.
Посвећеност компаније основним принципима потпуног квалитета производа и услуга
довела је до убрзаног развоја медицинског одељења у Грчкој и статуса једне од најбрже растућих
европских компанија у овој области.
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