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PROFILUL COMPANIEI 

 

MOBIAK SA a fost înființată în 1977 și este cea mai mare companie din Grecia și una din companiile 
cu cea mai rapidă creștere din Balcani, Europa și Orientul Mijlociu din industria echipamentelor pentru 
stingerea incendiilor. 

Pentru mai bine de 40 de ani, activitățile MOBIAK s-au concentrat asupra dezvoltării a 3 domenii 
principale:  

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

Mai exact, domeniile în care activează MOBIAK sunt următoarele: 

 MOBIAK Gas: Producția și îmbutelierea de gaze medicale – industriale, cum ar fi oxigen, dioxid de 
carbon, azot, argon, Corgon, IG 541, IG 55, aer comprimat, Banarg etc. 

 MOBIAK Firefighting equipment: Asamblarea și comercializarea extinctoarelor, proiectarea, 
asamblarea-îmbutelierea, comercializarea și instalarea sistemelor de stingere a incendiilor, 
comercializarea tuturor tipurilor de echipamente pentru stingerea incendiilor și testarea și 
controlul extinctoarelor. 

 MOBIAK Care: Importul și comercializarea echipamentelor medicale și a produselor de îngrijire la 
domiciliu, repararea echipamentelor medicale și echipamente de laborator pentru studiul 
somnului. 

 

 

 

În ceea ce privește departamentul de combatere a incendiilor, MOBIAK a pus în aplicare un program 
vast de investiții, în valoare de 5.500.000 de EURO, la sediul său din Chania-Creta, care s-a finalizat în 
2006 și care a inclus instalarea unei linii de asamblare pentru extinctoare complet robotizată și 
construirea unei noi clădiri, cu o suprafață de 2.500 m2, pentru noi birouri și extinderea depozitului de 
materii prime și produse gata de utilizare (800 m2). 

Capacitatea noii linii de producție pentru extinctoare depășește 200 de unități/oră. Senzorul de heliu 
cu înaltă sensibilitate detectează orice posibilă scurgere de gaz propulsor pentru fiecare extinctor produs 
sau reverificat. În prezent, MOBIAK comercializează și produce peste 1.000 de produse diferite. 
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Gama de bază de produse pentru stingerea incendiilor constă din: 

• Extinctoare portabile și cu roți cu pulbere, spumă, CO2, apă, substanțe chimice lichide, agenți de 
curățare, certificate de agenții recunoscute la nivel internațional, cum ar fi: BSI (Regatul Unit), NF 
(Franța), Apragaz (Belgia), MPA Dresden (Germania), KIWA (Țările de Jos), UL (SUA), RINA (Italia), 
EBETAM (Grecia) 

• Piese și accesorii pentru toate tipurile de extinctoare 
• Materiale pentru stingerea incendiilor (pulbere uscată, spumă, substanțe chimice lichide, HFC- 227 

ea , FK -5-1-12) de diferite tipuri 
• Cutii și role de diferite tipuri de dimensiuni și de modele, certificate EN de LPCB (Regatul Unit) și 

KIWA (Țările de Jos) 
• Trape de incendiu și accesorii certificate EN și UL. 
• Robinete și ajutaje de diferite tipuri și dimensiuni, certificate UL / FM și EN 
• Sprinklere de diferite tipuri și dimensiuni, certificate UL 
• Pături împotriva incendiilor de diferite tipuri și dimensiuni, certificate EN și BSI 
• Uși metalice și feronerie rezistente la foc, certificate EN 
• Echipamente de protecție împotriva incendiilor (uniforme, aparate de respirat, măști etc.) 
• Sisteme permanente de stingere a incendiilor (HFC-227 ea , FK -5-1-12, IG , CO 2, substanțe 

chimice lichide, pulbere, apă sub formă de ceață, generatoare de aerosoli) 
• Brigăzi de pompieri certificate UL / FM 
• Echipamente pentru centrele de reparare sau de întreținere a sistemelor de stingere a incendiilor 

 

 

 

S-au atins obiective importante prin obținerea unor certificări suplimentare foarte exigente și 
necesare pentru diferitele modele de extinctoare, cum ar fi SRPS (Serbia), NCP (Țările de Jos), TSE (Turcia), 
și BENOR (Belgia). Dezvoltarea continuă și evoluția MOBIAK este legată de îmbunătățirea continuă a 
produselor și serviciilor sale. 
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În plus, compania este certificată de Hellenic Register of Shipping, RINA, Bureau Veritas, ABS și 
compania rusească de construcții navale pentru inspectarea echipamentelor pentru stingerea incendiilor, 
a aparatelor de respirat și a sistemelor de siguranță de pe nave. Având certificatele de mai sus, MOBIAK a 
dezvoltat cooperarea cu companiile de navigație pentru inspecțiile anuale ale flotelor acestora. 

Prin dobândirea statutului de participant activ în domenii de producție vitale, MOBIAK a reușit nu 
doar să dețină o rețea activă de întreprinderi afiliate în Grecia, care depășește 800 de angrosiști, dar și să 
exporte în întreaga lume cu ajutorul unei rețele internaționale de vânzări în mai mult de 70 de țări. 
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MOBIAKCARE, sectorul medical al MOBIAK, este una din cele mai mari mărci de vânzări cu ridicata 
a produselor de îngrijire la domiciliu care operează în Europa de Sud-Est. 

Având un domeniu de specializare care include dispozitive pentru oxigenoterapie, dispozitive 
pentru diagnosticarea/tratarea tulburărilor de somn, dispozitive pentru apnee, aparate de ventilație 
(invazivă, non-invazivă), produse ortopedice, scaune rulante, paturi pentru îngrijirea la domiciliu, 
echipamente pentru mobilitate, produse de îngrijire de uz spitalicesc și casnic. 

MOBIAK dispune de toată experiența, cunoștințele și infrastructura necesară și de o rețea la nivel 
mondial pentru a-și putea susține produsele și partenerii. De asemenea, are un avantaj major reprezentat 
de infrastructură: Atena (4.000 m²), Salonic (5.000 m²) și Creta (Chania 3.500 m² - Heraklion 700 m²). 

Având trei puncte de service care acoperă întreaga Grecie și tehnicieni specializați și autorizați de 
centrele de certificare europene din Grecia, am reușit să creăm mai mult de 20 de laboratoare pentru 
studiul somnului în Grecia și în străinătate, astfel încât ne putem valida credibilitatea și experiența în 
domeniu. 

Toate cele de mai sus, precum și calitatea produselor și a serviciilor, livrările rapide, asistența 
tehnică și prețurile competitive au făcut din MOBIAK una din cele mai recunoscute mărci. 

 

 

MOBIAK Gas Sector lucrează cu unele din cele mai mari companii la nivel mondial. MOBIAK 
furnizează materii prime sub formă lichidă (oxigen, dioxid de carbon, azot, argon), le depozitează în 
rezervoare criogenice și apoi le îmbuteliază în recipiente de înaltă presiune. Acest lucru oferă posibilitatea 
furnizării de oxigen lichid cu o cisternă proprie tuturor spitalelor publice și clinicilor private din Creta. 

În 2006, s-a realizat o investiție importantă, în valoare de 1.000.000 de EURO, și în sectorul gazelor. A 
fost instalată o nouă linie de îmbuteliere și clădirile vechi au fost complet renovate (1.000 m2). 

Cele patru elemente de bază ale companiei: Calitate, Varietate, Prețuri competitive și Livrare 
imediată, au contribuit cel mai mult la progresul rapid, iar parcursul de succes continuă cu extinderea 
activităților. 



 

 

 

 
FABRICĂ: AKROTIRI, CHANIA, P.C.: 73100, ΤEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260 
SPAȚIU DE EXPOZIȚIE CENTRAL: 96-98 M. MPOTSARI str. P.C.: 73136, CHANIA, GRECIA, ΤEL.: +30 28210 91561 
CENTRUL DE DISTRIBUȚIE DIN ATENA: MAGOULA - ASPROPIRGOS, P.C.: 19300, ΤEL.: +30 210 4614006 
CENTRUL DE DISTRIBUȚIE PENTRU NORDUL GRECIEI: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - SALONIC, P.C.: 57009, ΤEL.: +30 2310 785668 
CENTRUL DE DISTRIBUȚIE PENTRU CENTRUL ȘI ESTUL CRETEI: P’ str. ZONA INDUSTRIALĂ HERAKLION - CRETA, P.C.: 71601, ΤEL.: +30 2810 333151  
web: www.mobiak.gr | www.mobiakcare.gr | www.mobiakgas.gr                                         e-mail: info@mobiak.gr 

 

În 2018, MOBIAK a achiziționat o nouă parcelă de teren de 25.000 m2, pentru extinderea fabricii, 
unde vor fi construite noi clădiri pentru a găzdui o linie de asamblare robotizată suplimentară pentru 
extinctoare, precum și sisteme automate de ambalare și paletizare a produselor. Acum există posibilitatea 
de adaptare a ambalării/paletizării în funcție de cantități. În plus, este în curs de construire o nouă clădire 
cu o suprafață de 2.000 m2 care va funcționa ca centru de distribuție - zonă de depozitare a produselor. 
De asemenea, pe aceeași parcelă de teren, va fi realizat sediul modern al companiei care va cuprinde un 
centru de instruire - centru de evenimente - sală de conferințe. În final, investiția este estimată la 
7.000.000 de EURO la care se adaugă costul de achiziție a terenului. 

 

 

 

Cu resurse umane care depășesc 140 de persoane și cu utilaje de ultimă generație, MOBIAK poate 
garanta produse și servicii de înaltă calitate, fiind în același timp certificată ISO 9001: 2015 de agenția de 
evaluare a calității ABS, conform ISO 14001: 2015 de TUV Rheinland, OHSAS 18001: 2007 de ΕΒΕΤΑΜ și 
conform ISO 13485: 2012 de agenția elenă NQACTH. 

Angajamentul companiei față de viziunea inițială pentru asigurarea calității globale a produselor și 
serviciilor sale a condus ΜΟΒΙΑΚ la câștigarea primei poziții în Grecia și, de asemenea, în rândul 
companiilor europene din domeniu cu cea mai rapidă creștere. 

 Dovada acestui lucru este recunoașterea la nivel mondial de către organizațiile internaționale de 
certificare care i-au acordat recunoaștere și certificări pe care puține companii din această industrie le 
dețin. 
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