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ПРОФИЛ КОМПАНИЈЕ 

 

Компанија МОБИАК СА основана је 1977. године и представља највећу компанија у Грчкој и 
једну од најбрже растућих компанија на Балкану, у Европи и на Блиском истоку у области 
индустрије противпожарне опреме. 

Више од 40 година активности компаније МОБИАК усредсређене су на развој три кључне 
области;  

а) гасови, б) противпожарна опрема, и в) медицинска опрема за кућну негу. 

Конкретније, МОБИАК делује у следећим областима: 

 МОБИАК гас: Производња и пуњење боца медицинско-индустријских гасова, као што су 
кисеоник, угљен-диоксид, азот, аргон, коргон, ИГ 541, ИГ 55, компримовани ваздух, банарг 
итд. 

 МОБИАК противпожарна опрема: Монтажа и продаја апарата за гашење пожара, дизајн, 
израда и пуњење боца, продаја и уградња система за гашење пожара, продаја свих 
противпожарних уређаја и тестирање и контрола апарата за гашење пожара. 

 МОБИАК медицинска опрема: Увоз и продаја медицинске опреме и производа за кућну 
негу, оправка медицинске опреме и лабораторијa за истраживање поремећаја спавања. 

 

 

 

Што се тиче ватрогасног одељења, МОБИАК је спровео велики инвестициони програм од 
5.500.000 евра у свом седишту у месту Ханија на Криту, који је завршен 2006. године, а укључивао је 
уградњу комплетне роботске монтажне линије за апарате за гашење пожара и изградњу нове 
канцеларијске зграде од 2500 м2, као и проширење складишта за сировине и готове производе 
(800м2). 

Нова производна линија за апарате за гашење пожара има капацитет од преко 200 комада на 
сат. Високоосетљиви хелијумски сензор открива могуће цурење погонског гаса на сваком 
произведеном или изнова тестираном апарату за гашење пожара. МОБИАК сада продаје и 
производи преко 1000 различитих производа. 
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Основна палета противпожарних производа садржи: 

• преносне апарате за гашење пожара и апарате на точковима с прахом, пеном, угљен-
диоксидом, водом, мокром хемикалијом, чистим агенсом, које су сертификовале 
међународно признате агенције као што су: БСИ (Велика Британија), НФ (Француска), МПА 
Дрезден (Немачка), КИВА (Холандија), УЛ (САД), РИНА (Италија), ЕБЕТАМ (Грчка); 

• резервне делове и додатке за све типове апарата за гашење пожара; 
• материје за гашење пожара (суви прах, пену, мокру хемикалију, ХФЦ-227 еа, ФК -5-1-12) 

разних типова; 
• мреже и котурове разних димензија, модела и типова, сертификоване по стандарду ЕН у 

агенцијама ЛПЦБ (Велика Британија) и КИВА (Холандија); 
• противпожарне капке и прибор, сертификоване по стандардима ЕН и УЛ; 
• вентиле и напојнике различитих типова и димензија, сертификоване по стандардима УЛ / 

ФМ и ЕН; 
• ватрогасне прскалице различитих величина и типова, сертификоване по стандарду УЛ; 
• противпожарну ћебад различитих величина и типова, сертификовану по стандардима ЕН и 

БСИ; 
• противпожарна метална врата и окове, сертификоване по стандарду ЕН; 
• противпожарну опрему (униформе, респираторе, маске итд.); 
• систем за трајно сузбијање пожара (ХФЦ-227 еа, ФК -5-1-12, ИГ, угљен-диоксид, мокра 

хемикалија, прашина, водeна магла, генератори аеросола); 
• ватрогасне бригаде са сертификатом по стандардима УЛ / ФМ, и 
• опрему за оправку и центре за одржавање противпожарне опреме и система за сузбијање 

пожара. 
 

 

 

Важне успехе остварили смо прибављањем додатних, врло захтевних, а неопходних 
сертификата за различите моделе апарата за гашење пожара, као што су СРПС (Србија), НЦП 
(Холандија), ТСЕ (Турска) и БЕНОР (Белгија). Стални развој и раст компаније МОБИАК иде укорак са 
сталним побољшањима наших производа и услуга. 
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Поред тога, компанија има сертификате Грчког бродарског регистра, РИНА, Бироа Веритас, 
АБС и Руске компаније за бродоградњу за инспекцију ватрогасне опреме, респиратора и 
сигурносних система на бродовима. Захваљујући наведеним сертификатима, компанија МОБИАК 
успоставила је сарадњу с бродским компанијама у циљу годишњих инспекција њихових флота. 

Остваривши активно учешће у виталним областима производње, компанија MOБИАК успела је 
не само да развије активну мрежу подружница у Грчкој, која броји више од 800 трговина на велико, 
већ и да оствари извоз широм света путем међународне продајне мреже у више од 70 земаља. 
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MOBIAKCARE, медицински сектор компаније МОБИАК, један је од највећих великопродајних 
брендова производа за кућну негу који послују у Јужној Европи. 

Области у којима је специјализован укључују уређаје за лечење кисеоником, уређаје за 
дијагнозу и третман поремећаја спавања, уређаје за третман апнеје, респираторе (инвазивне, 
неинвазивне), ортопедске производе, инвалидска колица, кревете за кућну негу, средства за помоћ 
при кретању, средства за болничку и кућну негу. 

Компанијa МОБИАК има неопходно искуство, знање, инфраструктуру и светску мрежу за 
подршку нашим производима и партнерима. Такође јој велику предност обезбеђују постојећи 
објекти: у Атини (4000 м²), Солуну (5000 м²) и на Криту (у Ханији 3500 м² - у Хераклиону 700 м²). 

Уз три сервисна центра која покривају целу Грчку, у којима раде специјализовани техничари, 
који такође имају дозволе европских сертификационих центара у Грчкој, отворили смо преко 20 
лабораторија за истраживање поремећаја спавања у Грчкој и у иностранству, тако да можемо 
потврдити свој кредибилитет и искуство у овој области. 

Све наведено, као и квалитет производа и услуга, брзе испоруке, техничка подршка и 
конкурентне цене претворили су компанију МОБИАК у један од најпрепознатљивијих брендова. 

 

 

МОБИАК гас сектор сарађује с неким од највећих светских компанија. МОБИАК испоручује 
сировине у течном облику (кисеоник, угљен-диоксид, азот, аргон), складишти их у криогеним 
резервоарима и испоручује их у боцама под високим притиском. Пружа могућност доставе течног 
кисеоника танкером у приватном власништву свим државним болницама и приватним клиникама 
на Криту. 

Гасни сектор је 2006. имао важну инвестицију од 1.000.000 евра. Постављена је нова линија за 
пуњење боца, а стари објекти су комплетно реновирани (1000 м2). 
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Четири темељна начела наше компаније: квалитет, разноврсност, конкурентне цене и тренутна 
испорука највише су допринела брзом напретку, а тај успешан курс настављамо ширењем 
активности. 

Године 2018, компанија МОБИАК купила је нову парцелу од 25.000 m2, ради ширења 
фабрике, где ће бити изграђени нови објекти у које ће бити смештена додатна производна линија 
за роботизоване противпожарне уређаје, као и одељење за аутоматско паковање производа и 
смештање на палете. Сада постоји могућност прилагођавања амбалаже / смештања на палете 
према количинама. Поврх тога, изграђена је нова зграда површине 2000 м2, која ће имати функцију 
дистрибутивног центра - простора за складиштење производа. Такође, на истој парцели, 
отворићемо центар за обуку, организовање догађаја и салу за конференције, чиме ћемо добити 
веома модерно седиште компаније. Коначно, процењујемо да ће та инвестиција вредети 7.000.000 
евра, не рачунајући цену земљишта. 

 

 

С кадровским потенцијалом од преко 140 људи и са најсавременијим машинама,  компанија 
МОБИАК  може гарантовати висококвалитетне производе и услуге, уз сертификате по стандарду 
ИСО 9001; 2015. од Агенције за процену квалитета АБС добила је сертификат по стандарду ИСО 
14001; 2015. од ТУВ Рајнланд, ОХСАС 18001; 2007. сертификат о усклађености са стандардом 
ЕБЕТАМ, према ИСО 13485; 2012 од грчког НКАЦТХ. 

Посвећеност компаније првобитној визији свеукупног квалитета производа и услуга довела 
је до тога да МОБИАК освоји прву позицију у Грчкој и да се сврста међу најбрже растуће европске 
компаније у овом сектору. 

 То доказују признања међународних сертификационих организација широм света, које нам 
указују поверење и дају сертификате које поседује мало која компанија у овој индустрији. 
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