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PROFIL PODJETJA 

 

Podjetje MOBIAK S.A je bilo ustanovljeno leta 1997 in je eno največjih podjetij v Grčiji ter eno 
najhitreje razvijajočih se podjetij – tako na Balkanu kot v Evropi – na področju proizvodnje in trgovanja z 
medicinsko opremo. 

V podjetju MOBIAK že več kot 40 let svoje dejavnosti osredotočamo na 3 glavna področja: 

a) Medicinska oprema – oskrba na domu b) plini c) oprema za gašenje požara   

Področja delovanja podjetja MOBIAK lahko natančneje opredelimo, kot je navedeno v nadaljevanju:  
 
 MOBIAK – OSKRBA: Sestavljanje, uvoz in trgovanje z medicinsko opremo ter opremo za oskrbo 

na domu, popravilo medicinskih pripomočkov in postavitev spalnih laboratorijev. 
 MOBIAK – PLINI: Proizvodnja in polnjenje medicinskih industrijskih plinov, kot so kisik, ogljikov 

dioksid, dušik, argon, Corgon, IG541, IG 55, stisnjeni zrak, Banarg idr. 
 MOBIAK – oprema za gašenje požara Sestavljanje in trgovanje z gasilnimi aparati, sestavljanje, 

polnjenje, trgovanje in montaža sistemov za gašenje požara, trgovanje z najrazličnejšo opremo 
za gašenje požara ter vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov. 

 

 
 

Začetki podjetja na področju medicinske opreme segajo v leto 1997, ko smo začeli s proizvodnjo 
medicinskega kisika, s katerim pokrivamo potrebe ne samo bolnišnic, ampak tudi potrebe zdravljenja s 
kisikom na domu. S proizvodnjo medicinskega kisika je podjetje postavilo trdne temelje za razvoj 
komercialnega in tehničnega oddelka z najnovejšo tehnologijo dihalnih naprav za zdravljenje s kisikom 
(spalna apneja). 

V letih, ki so sledila, smo svoj katalog obogatili s še večjim naborom izdelkov za oskrbo na domu 
oziroma zdravstveno nego, ki je primerna za širok spekter uporabe, kot so ortopedski pripomočki, različna 
medicinska oprema, diagnostične naprave in naprave za zdravljenje, pripomočki za zagotavljanje opore 
hrbtenici, zgornji/spodnji del telesa in glavo, sanitetni material in bolnišnična oprema. 
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Osnovno linijo medicinskih izdelkov sestavljajo: 

• posode in naprave za zdravljenje s kisikom, 
• razprševalne naprave, 
• invalidski vozički, 
• dihalne naprave, 
• bolnišnične postelje, 
• bolnišnična oprema, 
• ambulantna oprema, 
• izdelki za preprečevanje preležanin,  
• ortopedski pripomočki, 
• pripomočki za vsakdanjo nego, 
• fizioterapevtski izdelki. 

 

 

 

Svoje bogate izkušnje smo uporabili za ustanovitev oddelka za raziskave in razvoj na področju 
razvoja novih izdelkov ter izpolnjevanje potreb po pomožni dihalni opremi. 

Prednosti naših objektov? Skladiščni prostori v Atenah (5000 m2), (4000 m2) in na Kreti (Hania 2000 
m2 in Heraklion 2000 m2) s 3 polno opremljenimi servisnimi mesti ter tehniki, s katerimi lahko 
izpolnjujemo vsakršne potrebe naših partnerjev.  
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S pomočjo teh treh servisnih mestih, ki pokrivajo celotno Grčijo, Balkan ter evropske zastopnike in ki 
sta jih potrdila Nacionalni center za ocenjevanje kakovosti in tehnologije v zdravstvu (E.K.A.P.T.Y) in 
akreditirane evropske ustanove v Grčiji, smo tako v Grčiji kot v tujini postavili več kot 20 spalnih 
laboratorijev, kar priča o naši kredibilnosti in izkušnjah na tem področju. 

Vse našteto, poleg tega pa še kakovost naših izdelkov in storitev, hitra dobava, tehnična podpora in 
konkurenčne cene so ena najprepoznavnejših blagovnih znamk podjetja MOBIAK. 

Podjetje se lahko pohvali ne samo z aktivno mrežo partnerjev v Grčiji, ki presega 800 veletrgovcev, 
ampak tudi z izvozom na globalni ravni v mednarodni prodajni mreži v več kot 70 državah. 
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Na področju opreme za gašenje požara je podjetje MOBIAK pripravilo obsežen naložbeni program v 
višini 5.000.000 EUR, ki ga izvaja v glavnih obratih v Hanii. Program je bil zaključen leta 2006, obsega pa 
celotno robotizirano montažno linijo za opremo za gašenje požara in nov objekt na površini 2.500 m2, v 
katerem so pisarniški prostori in dodatni skladiščni prostori za surovine ter proizvode za takojšnjo 
uporabo. (800 m2) 

Nova proizvodna linija za opremo za gašenje požara ima potencial, da preseže 200 kosov opreme na uro. 
 Zelo občutljive naprave za svetlobno zaznavanje zaznavajo morebitna mesta uhajanja pogonskega 
plina za vsak proizvedeni ali znova preverjeni gasilni aparat. Podjetje MOBIAK danes trguje in proizvaja 
več kot 1000 različnih izdelkov. 

 

 

Oddelek za pline sodeluje z nekaterimi največjimi globalnimi podjetji. Podjetje MOBIAK dobavlja 
surovine v tekočem stanju (kisik, ogljikov dioksid, dušik, argon), ki jih hranimo v kriogenskih rezervoarjih in 
visokotlačnih posodah. Tako lahko tekoči kisik s posebnimi tovornjaki s cisternami dobavljamo vsem 
javnim bolnišnicam in zasebnim klinikam. 

 

Obsežne naložbe v višini 1.000.000 EUR je bil leta 2006 deležen tudi naš oddelek za pline. Postavili 
smo nov obrat za polnjenje in v celoti prenovili stare objekte. (1000 m2)  

 

K hitremu razvoju podjetja so največ doprinesla načela podjetja: kakovost, raznolikost, konkurenčne 
cene in hitra dobava, s širjenjem svojih dejavnosti pa se nadejamo nadaljevati po poti uspeha. 
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Leta 2018 je podjetje MOBIAK kupilo novo, 25.000 m2 veliko zemljišče, s katerim je razširilo svojo 

tovarno. V izgradnji je objekt velikosti 2000 m2, ki bo služil kot nov distribucijski center in dodatno 
skladišče za izdelke. Na istem zemljišču bodo postavljeni center za usposabljanje, center za organizacijo 
dogodkov in konferenčna dvorana. Zgrajeni bodo tudi novi objekti za robotizirano montažno linijo za 
opremo za gašenje požara ter samodejna pakirna linija in linija za paletizacijo. Imamo tudi možnost 
prilagojenega pakiranja/paletizacije glede na količine. Končna vrednost naložbe bo 7.000.000 EUR. 
 

 
 
 

Podjetje MOBIAK ima več kot 140 zaposlenih in najnovejše tehnološke pripomočke, s katerimi je 
zmožno in lahko zagotovi visokokakovostne izdelke ter storitve, njene blagovne znamke pa so 
mednarodno potrjene:  
V skladu s standardom ISO9001: potrdilo iz leta 2015, ki ga je izdalo podjetje ABS za vrednotenje in 
upravljanje kakovosti; s standardom ISO13485: potrdilo iz leta 2012, ki ga je izdal nacionalni center 
E.K.A.P.T.Y za upravljanje kakovosti medicinskih pripomočkov; s standardom ISO14001: potrdilo iz leta 
2015, ki ga je izdalo podjetje TÜV Rheinland za ravnanje z okoljem; in s standardom OHSAS 18001: 
potrdilo iz leta 2008, ki ga je izdalo podjetje EBETAM za varnost in zdravje pri delu. 
 

Ob zgoraj naštetih standardih podjetje izpolnjuje tudi zahteve Ministrske odločbe 
ΔΥ8δ/Γ.Ποικ/1348/2004 za trgovanje z medicinskimi pripomočki ter ima dovoljenje za periodično 
preverjanje posod v skladu z določili uredb 2010/35/EU in 2008/68/ES ter Sporazuma ADR. Dejavnosti 
podjetja v zvezi s polnjenjem medicinskega kisika je odobril Nacionalni inštitut za medicino.  
 
 

Podjetje je zavezano svoji prvotni viziji celovite kakovosti izdelkov in storitev, kar je botrovalo 
bliskovitemu razvoju njegovega medicinskega oddelka v Grčiji, na tem področju pa je podjetje ene 
najhitreje rastočih v Evropi. 
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