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ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА 

 

MOBIAK SA е основана през 1977 г. и е най-голямата компания в Гърция и една от най-бързо 
растящите компании на Балканите, в Европа и в Близкия изток в областта на противопожарното 
оборудване.  

Вече над 40 години дейността на MOBIAK е съсредоточена върху развиването на 3 ключови 
области:  

а) Газове б) Противопожарно оборудване и в) Медицинска апаратура за надомни грижи 

Областите, в които MOBIAK развива дейност, са по-специално следните: 

 MOBIAK Gas: Производство и бутилиране на медицински и промишлени газове, като 
кислород, въглероден диоксид, азот, аргон, коргон, IG 541, IG 55, пневматичен въздух, 
банарг и др. 

 MOBIAK Firefighting equipment: Монтаж и търговия на пожарогасители, проектиране, линии 
за бутилиране, търговия и инсталация на противопожарни системи, търговия с всякакво 
противопожарно оборудване и изпитания и контрол на пожарогасене. 

 MOBIAK Care: Внос и търговия с медицинска апаратура и продукти за надомни грижи, 
поправка на медицинска апаратура и лабораторни съоръжения за сън 

 

 

 

По отношение на отдела за пожарогасителни дейности MOBIAK осъществи голяма 
инвестиционна програма на стойност 5 500 000 евро в централата си в Ханя (Крит), която беше 
завършена през 2006 г. и включваше инсталиране на напълно роботизиран конвейер за 
пожарогасители и изграждане на нова сграда с площ 2500 м2 за нови офиси и допълнителни 
складове за сурови материали и готови продукти (800 м2). 

Капацитетът на новата производствена линия за пожарогасители надхвърля 200 бройки за час. 
Високочувствителният хелиев детектор открива възможното изтичане на изтласкващ газ за всеки 
произведен или повторно тестван пожарогасител. Днес MOBIAK се занимава с търговия и 
производство на повече от 1000 различни продукта. 
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Основната гама от противопожарни продукти се състои от: 

• Преносими и колесни пожарогасители с прах, пяна, CO2, вода, течен химикал, чист агент, 
сертифицирани от международно признати агенции като: BSI (Великобритания), NF 
(Франция), Apragaz (Белгия), MPA Dresden (Германия), KIWA (Холандия), UL (САЩ), RINA 
(Италия), EBETAM (Гърция) 

• Резервни части и аксесоари за всички видове пожарогасители 
• Различни видове огнегасителни материали (сух прах, пяна, течен химикал, HFC- 227 ea, FK -5-

1-12) 
• Кутии и макари, различни размери и модели, сертифицирани по EN от LPCB 

(Великобритания) и KIWA (Холандия) 
• Противопожарни люкове и аксесоари, сертифицирани по EN и UL. 
• Кранове и струйници, различни видове и размери, сертифицирани по стандарти UL/FM и EN 
• Противопожарни пръскачки, различни размери и видове, сертифицирани по UL 
• Противопожарни одеяла, различни размери и видове, сертифицирани по EN и BSI 
• Огнеупорни метални врати и обзавеждане, сертифицирани по EN 
• Противопожарна екипировка (униформи, респиратори, маски и др.) 
• Постоянни противопожарни системи (HFC-227 ea, FK -5-1-12, IG , CO 2, течен химикал, прах, 

водна мъгла, аерозолни генератори) 
• Пожарни бригади, сертифицирани по UL/FM 
• Оборудване за центрове за възстановяване и поддръжка на противопожарна техника и 

противопожарни системи 
 

 

 

Отбелязани са важни постижения в придобиването на необходими допълнителни 
сертификати с много високи изисквания за различни видове пожарогасители, като SRPS (Сърбия), 
NCP (Холандия), TSE (Турция) и BENOR (Белгия). Постоянното развитие и растеж на MOBIAK е 
съчетано с непрекъснато усъвършенстване на продуктите и услугите на компанията. 
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В допълнение компанията е сертифицирана от Гръцкия корабен регистър, RINA, Bureau 
Veritas, ABS и Руската корабостроителна компания за инспекция на противопожарно оборудване, 
респиратори и системи за безопасност на корабите. С описаните по-горе сертификати MOBIAK е 
изградила сътрудничество с компании за корабен транспорт за ежегодна инспекция на техните 
флотилии. 

Придобивайки активно участие в жизненоважни области на производство, MOBIAK е успяла не 
само да изгради активна мрежа от филиали в Гърция, включваща над 800 фирми за търговия на 
едро, но и да осъществява износ за цял свят с международна мрежа за продажби в повече от 70 
държави. 

 

 

 

  



 

 

 

 
ФАБРИКА: AKROTIRI, CHANIA, П.К.: 73100, ТЕЛ.: +30 2821063222, ФАКС: +30 28210 66260 
ОСНОВЕН ШОУРУМ: 96-98 M. MPOTSARI str. П.К.: 73136, CHANIA, ГЪРЦИЯ, ТЕЛ.: +30 28210 91561 
ДИСТРИБУТОРСКИ ЦЕНТЪР В АТИНА: MAGOULA – ASPROPIRGOS, П.К.: 19300, ТЕЛ.: +30 210 4614006 
ДИСТРИБУТОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЕВ. ГЪРЦИЯ: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI – THESSALONIKI, П.К.: 57009, ТЕЛ.: +30 2310 785668 
ДИСТРИБУТОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТР. И ИЗТОЧЕН КРИТ: P’ str. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION – CRETE, П.К.: 71601, ТЕЛ.: +30 2810 333151  
уеб: www.mobiak.gr | www.mobiakcare.gr | www.mobiakgas.gr                                         имейл: info@mobiak.gr 

 

MOBIAKCARE, медицинският клон на MOBIAK, е един от най-големите брандове за търговия 
на едро в областта на надомните грижи, действащи в Южна Европа. 

Областта, в която се специализира, включва апаратура за кислородна терапия, устройства за 
диагностициране/лечение на разстройства на съня, устройства за страдащи от сънна апнея, апарати 
за вентилация (инвазивни, неинвазивни), ортопедични приспособления, инвалидни колички, легла 
за надомни грижи, помощни средства за придвижване, продукти за болнични и домашни грижи. 

MOBIAK притежава целия необходим опит, познания, инфраструктура и международна 
мрежа, за да осигурява поддръжка на своите продукти и партньори. Значително предимство за 
фирмата са и нейните материално-технически бази: Атина (4000 м²), Солун (5000 м²) и Крит (Ханя – 
3500 м² и Ираклион – 700 м²). 

С три пункта за техническо обслужване, които обхващат цяла Гърция, и със специализирани 
техници, сертифицирани и от европейски сертификационни центрове в Гърция, ние създадохме над 
20 лаборатории за изследване на съня в Гърция и в чужбина, така че можем да удостоверим своята 
надеждност и опит в тази област. 

Всичко, изброено по-горе, както и качеството на нашите продукти и услуги, бързите 
доставки, техническата поддръжка и конкурентните цени, са превърнали MOBIAK в един от най-
разпознаваемите брандове. 

 

 

MOBIAK Gas Sector работи с някои от най-големите компании в света. MOBIAK доставя 
суровите материали в течна форма (кислород, въглероден диоксид, азот, аргон), съхранява ги в 
криогенни резервоари и ги бутилира в бутилки под високо налягане. Компанията предлага 
възможност за доставка на течен кислород с частна цистерна до всички държавни болници и частни 
клиники в Крит. 

През 2006 г. беше направена важна инвестиция от 1 000 000 евро в дейността на фирмата, 
свързана с газовете. Беше инсталирана нова бутилираща линия и старите сгради бяха напълно 
обновени (1000 м2). 
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Четирите основни предимства на компанията: качество, разнообразие, конкурентни цени и 
незабавна доставка, са допринесли най-много за стремителния напредък, а успешният курс 
продължава с разширяването на дейностите. 

През 2018 г. MOBIAK купи нов парцел с площ 25 000 м2 за разширяване на завода, където ще 
бъдат построени нови сгради за допълнителен роботизиран конвейер за производство на 
пожарогасители и дори за автоматично опаковане на продуктите и палетизация на поръчките. Вече 
има възможност за индивидуално пакетиране/палетизация според количествата. Допълнително се 
изгражда и нова сграда с площ 2000 м2, която ще функционира като дистрибуторски център – склад 
за продукти. На същия парцел ще бъде създаден център за обучения и събития със заседателна 
зала, който ще служи като централен офис на компанията по всички съвременни стандарти. 
Крайната оценка на инвестицията е 7 000 000 евро плюс цената за покупката на земята. 

 

 

 

С повече от 140 души персонал и съвременно техническо оборудване, MOBIAK може да 
гарантира висококачествени продукти и услуги, като при това е сертифицирана по ISO 9001: 2015 от 
ABS Quality Evaluations Agency, по стандарта ISO 14001: 2015 от TUV Rheinland, по OHSAS 18001: 2007 
от ΕΒΕΤΑΜ и по ISO 13485: 2012 от гръцката NQACTH. 

Последователността, с която компанията осъществява първоначалната си концепция за 
цялостно качество на своите продукти и услуги, изведе ΜΟΒΙΑΚ до първото място в Гърция, както и 
сред най-бързо растящите европейски компании в този сектор. 

 Доказателство за това е световното признание от страна на международни сертифициращи 
организации, каквото са постигнали малко от компаниите в този бранш. 
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