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МОБИАК С.А. Е основано през 1977 г. и в момента е най -голямата компания в Гърция, но също така и 
една от най -бързо развиващите се компании в Европа в областта на пожарната и медицинската техника. 
Вече над 46 години, дейността на МОБИАК е съсредоточена върху развитие в 5 основни области: 

  MOBIAKFIRE: Изграждане, сглобяване, търговия с пожарогасително оборудване, както и 
пожарогасител повторно тестване

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

  MOBIAKGAS: Производство и бутилиране на медицински и индустриални газове
   MOBIAKTRAINERS:   Професионално обучение в областта на пожарната безопасност и превенция 

от  квалифициран персонал. Експлоатация на конферентен / учебен център.
  MOBIAKRECYCLE: Рециклиране и управление на отпадъците

Успешният възход на МОБИАК в продължение на почти половин век, се опира на четири принципа: 
Качество, разнообразие, конкурентни цени и големи наличности - незабавна доставка. Тези четири 
параметъра поддържат мотивацията на неговата работна сила за всяко действие или решение.

В компанията, креативността и динамиката на отделният работник са високо ценени, което насърчава 
инициативността на служителите и тяхната свободна изява. Работната сила на MOBIAK смело и без 
компромиси пристъпват към лесни решения, като вярно следват ценностите, които доведоха MOBIAK до 
върха, създавайки по-безопасно и по-добро бъдеще за всички.

MOBIAK постоянно подобрява своите продукти и услуги и винаги спазва своята философия ... 
"Ценим безопасността... инвестираме в качество!"

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

Фирмен профил

WWW.MOBIAK.COM
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Помещения

Основните мощности на компанията се намират в Ханя, на площ от 32.000 m² частна собственост. 
През 2021 г. ръководството завърши инвестицията за създаване на нова работна среда, в която са 
прехвърлени нейните работници. Тази област се състои от 85 нови офиса, като по този начин създават 
възможност за нови работни места и разширяване на човешките му ресурси. 

В допълнение, новите съоръжения разполагат с четири конферентни зали, с различни размери, за 
използване в обучителните семинари, които се организират в помещенията на компанията, както и 
изложбите на нейните пожарни и медицински продукти.

Друго разширяване беше завършено през последните години за централните складове и дистрибуторски 
центрове, като по този начин бе създадена нова и модерна инфраструктура, с модернизирани машини 
и опитен персонал, способни да управляват запасите на едро. Комбинация, даваща възможност на 
компанията да осигури високи запаси и бързи доставки.

С обща работна сила от повече от   200   души и машини оборудвани с последни технологии на тяхно 
разположение, ΜΟΒΙΑΚ е в състояние да гарантира високо-качествени продукти и услуги.  
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Друго, което допринесе за огромния напредък от последните години, е стратегическата позиция на 
компанията в сърцето на Средиземноморието. ΜΟΒΙΑΚ  успя не само да създаде активна партньорска 
мрежа в Гърция, която надвишава 500 търговци на едро, но и да изнася по целия свят, като има 
международна мрежа за продажби в повече от 110 страни, на Балканите , в Европа, САЩ, Канада, 
Близкия Изток, Австралия, Нова Зеландия, Африка и Азия. 

Придържането на компанията към първоначалната си визия за цялостно отлично качество на своите 
продукти и услуги, допринесе за това MOBIAK да постигне водеща позиция в областта. Доказателство 
за това е световното признание от страна на международни сертифициращи организации, които 
предоставят кредит и сертификация, каквото са постигнали малко от компаниите в този бранш. 

Основни характеристики
  Сертифицирани продукти от всяка категория на пожарни, медицински и газови категории
  Високо-качествени продукти и услуги
  Обширен асортимент, който обхваща всяка нужда в дадената област
  Международни сертификати за Европа, Азия, Близкия Изток, САЩ, Австралия и Канада
  Огромен запас за доставка с изкушителни условия на доставка
  Персонализиране на продуктите, за да отговарят на специалните изисквания на всеки пазар или 

партньор
  Бързо обслужване, което позволява на нашите партньори да изпълняват своите заявки в същия 

ден
  Техническа поддръжка и обучение за проектиране и инсталиране на противопожарни системи
  Поддръжка за обслужване на медицинско оборудване в 3 сервизни пункта в Гърция 
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ОРГАНИ И  
СТАНДАРТИ

МЕЖДУНАРОДНА 
СЕРТИФИКАЦИЯ

MPA
Dresden

MPA EN3 from Germany
ABC Dry Powder Series Extinguishers 6Kg
Foam Series Extinguishers 6Lt / 9Lt
Mobile Foam and Powder Series Extinguishers 
50Kg / Lt Water Mist fire extinguishers
2Lt / 6Lt / 9Lt

ABC Dry Powder
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series
Smoke Detector

1Kg Powder
2Kg Powder
6Kg Powder
9Kg Powder
12Kg Powder

6Lt Foam AB
9Lt Foam AB
2Lt Foam ABF
6Lt Foam ABF
9Lt Foam AB

2Lt Lithium Fire Extinguisher 
6Lt Lithium Fire Extinguisher
9Lt Lithium Fire Extinguisher

2Kg CO2
5Kg CO2

BENOR: Belgium Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable and Mobile

Swiss Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

2014/68/EU (new PED)
Conformance to Pressure 
Equipment Directive
[substantially amending
97/23/EC, former PED]

Conformance to 
Standard EN3 
for Portable 
Fire Extinguishers

ABC Dry Powder (portable 
and mobile)
Foam Series
CO2 Series
Kitchen Series

EN1866
Conformance to
 Standard EN1866 for 
Mobile 
Fire Extinguishers

π
Conformance with EU 
directive:
2010/35/EU (TPED)
applies for cartridges, 
gas cylinders intended as 
transportable equipment
[updating the provisions of 
Directive 1999/36/EC, 
former TPED]

UNI 9492
Conformance to Italian 
Standard UNI9492 for 
Mobile Fire Extinguishers

UL standards 
of 
Canada 
Powder 
Fire 
Extinguishers 
Series

Turkish Standards
Portable Foam, Powder 
and CO2 Fire Extinguishers

ITALIAN 
HOMOLOGATION 

Italian Ministry Approval Foam, 
Powder and CO2 Fire 
Extinguishers Portable and 
Mobile

2Kg Powder A1/3 38
3Kg Powder 
6Kg Powder / A1/3 2
9Kg Powder
12Kg Powder 
25Kg Powder 
50Kg Powder 
100kg Powder

6Kg Powder Fire Extinguisher
9Kg Powder Fire Extinguisher
9Lt Foam Fire Extinguisher
9Lt Water Fire Extinguisher
CO2 5Kg Fire Extinguisher (Alloy Steel)

6Lt Foam
9Lt Foam
6Lt ABF wet Chemical
9Lt ABF wet Chemical
25Lt Foam
50Lt Foam
100Lt Foam

2Kg CO2
5Kg CO2
10Kg CO2
30Kg CO2

MIRTEC Series - 0437

BSI Series - 2797

MED Extinguishers For Marine Use

Stored Pressure & Internal 
Cartridge
6Lt Foam
9Lt Foam

Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants Models  

S 318003
Fixed HFC-227ea 
Fire Extinguishing 
System

Powder, CO2 & 
Wet Chemical
Extinguishers Series 
Fire Hoses Landing Valves
Gate Valves
Indicator Posts
Check Valves
Indicating Butterfly Valves
Dry Barrel Hydrants 
Models 

®

Portable & Mobile
Foam & Powder &
Portable CO2

Fire Extinguishers

directive 2014/90/EU

Hose reels

BS EN3 from BSI (UK) KITEMARK
ABC Dry Powder Series Extinguishers
Foam Series Extinguishers
Water Series Extinguishers
CO2 (Alloy & Aluminum Steel Series Extinguishers)
Powder, Foam and CO2 Mobile Extinguishers
Kevlar Extinguishers

Size
1.1m x 1.1m
1.2m x 1.2m
1.2m x 1.8m

BS EN3-7
KM 675727

Portable Fire Extinguishers

BS EN1869:1997
KM608739

Fire Blankets

UK Merchant Shipping
(Marine Equipment)

Regulations SI 2016/1025,
as amended by

SI 2019/470 & MSN 1874
(M+F) Amendment 4

Portable and Mobile Fire 
Extinguishers
ABC Dry Powder Series
Foam Series
CO2 Series



LPCB from UK
Fire Hose reels
CE & EN671-1
Gate valves
Hose Couplings
Branchpipes
Inlet Breechings
Landing valves

French Audit Notify and 
Accredited Laboratory
NF Fire extinguishers Series

Hungary State Approval Body
Portable and Mobile Foam, 
Powder and Portable CO2 
Fire Extinguishers

Membership at National Fire 
Protection Agency of U.S.A.

2020-2023

Certification Environmental 
Management System 
according to ISO14001:2015

Information Security System 
according to ISO 27001:2013

IMO RES, MSC
International Maritime Organization, 
Maritime Safety Committee

DNV EN3 License for Norway 
Portable Extinguishers

Greek Organisation for Standarization

EU legislation restricting the use of 
hazardous substances in electrical 
and electronic equipment Directive.

SOLAS
The International Convention for the 
Safety of Life at Sea.

Certificate of Service Recognition
- Fire Extinguishing Systems 
- Self Contained Breathing Apparatuses

CE Certificate for Mobiak’s  
Respiratory Devices

2021/XH/01/2768

20.01141.295
Certificate of Service Recognition 

Russian Register

Lithuanian Approval
Foam, Powder and CO2 
Fire Extinguishers
Portable

ISO 45001:2018
Certificate of Health & Safety

Management System 
ISO 45001:2018  

PR21-4902638-A
PR21-4902638-B   

- Fire Extinguishing Systems
- Self Contained Breathing Apparatuses

Certification of Quality 
Management System 
according to ISO9001:2015

Cert No 37939

Standard for the Certification of Fire 
Blankets

EN1869:2019

SCIENTIFIC AND RESEARCH 
CENTER FOR FIRE PROTECTION 
STATE RESEARCH INSTITUTE 

ISO-13485 Quality Management 
Certificate Medical Technology 

Distribution of Medical Devices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 27001:2013 
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ΜΟΒΙΑΚFIRE

Що се отнася до пожарния сектор на компанията, хората вMOBIAK непрекъснато търсят нови, по -добри 
и по-пълни решения и предложения за своите партньори. 
Като част от непрекъснатото си развитие, компанията, която още през 2005 г. внедри голяма 
инвестиционна програма в централните си съоръжения в Ханя, която включваше инсталирането на 
напълно роботизирана линия за сглобяване на пожарогасители и изграждането на нова сграда от 2500 
м², за да приюти нея и централата на ръководството. Също така, през същата година се извършва 
разширяване на мястото за съхранение на суровини и готови за употреба продукти.  

След това, през 2019 г., MOBIAK продължи да закупува пространство за складиране от 7000 м² в 
Аспропиргос, Атика и организира дистрибуторския център Солун от 5000 м², за да увеличи капацитета 
за съхранение.

През 2021 г. ΜΟΒΙΑΚ завърши още едно разширяване на централните си помещения, като по този начин 
увеличи капацитета си на производството и съхранението си, постигайки възможността да съхранява 
големи запаси от продукти, които не се разпространяват. Сега централните помещения на компанията 
в Ханя се простират на общо 32 000 м².

Капацитетът на новата производствена линия за пожарогасители, на разположение на MOBIAK 
надхвърля 200 броя/час. Високо чувствителният хелиев датчик открива потенциално изтичане на 
газа под налягане от всеки нов или повторно тестван пожарогасител. MOBIAKFIRE е в състояние да 
търгува и произвежда повече от 2,000 различни продукти, всички сертифицирани според европейските 
разпоредби, европейските и международните стандарти.

Също така, заслужава да бъде отбелязано, че MOBIAKFIRE има свой екип от инсталатори на системата 
за откриване гасене и пожари, състоящ се от специализиран персонал. Екипът от техници на MOBIAK 
работи, като извършва оценки на пожарната безопасност на съоръженията и откриване на пожари, 
повторно тестване и пълнене на пожарогасители, като същевременно осигурява хидростатичен тест 
на контейнери с високо и ниско налягане. Екипът от техници е постоянно на разположение на всеки 
партньор на MOBIAK, за всеки вид хидравлична и електрическа инсталация из цяла Гърция. 

Също така си струва да се отбележи придобиването на допълнителни, особено взискателни и 
необходими сертификати за различни модели пожарогасители, като сертификатите SRPS (Сърбия), NCP 
и KIWA (Нидерландия), TSE (Турция), BENOR (Белгия), NF (Франция) , VDS (Германия), CNBOP (Полша), 
AS/NZS (Австралия и Нова Зеландия) и UL/FM (Америка).
MOBIAK също е сертифициран от Гръцкия регистър на корабоплаването, RINA, ABS и Руския регистър 
на корабоплаването за тестване на пожарогасители, дихателни апарати и системи за сигурност по 
корабите. В това си качество, компанията е развила сътрудничество с корабоплавателните компании.

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О  О Б О Р У Д В А Н Е
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Основна серия 
противопожарни продукти

  Преносими и колесни пожарогасители от всички категории (сух прах,  
въглероден диоксид, пяна с общо предназначение, пяна за готварска  
мазнина и масла, пяна без флуорид, вода, вода с добавки, водна мъгла, чист агент,  
литиево-йонна батерия) сертифицирани от международно признати органи 

  Автоматични пожарогасители със сух прах и чист агент за монтиране на тавани 
  Количка-генератор на пяна 
  Резервни части и фитинги за всички видове пожарогасители
  Пожарогасителни агенти от всякакъв вид 
  Пожаро-устойчиви течности с различни приложения 
  Подови щандове и защитни шкафове за пожарогасители 
  Защитни кутии на пожарогасители
  навити и маркучи със или без макари 
  Станции с пожарни инструменти от различни видове 
  Водни макари с колела 
  Огнени маркучи, свързващи фитинги и водни дюзи от всички видове 
  Пясъчни ведра с различни размери 
  Кръстови гаечни ключове и инструменти за пожарни станции 
  Клапани и хидранти на водоснабдителни мрежи от различни видове и размери
  Водо-разпръсквачки от всички видове
  EN & NFPA конфигурации на водни помпи и плаващи помпи 
  Пожаро-устойчиви врати и обикновени метан врати и фитинги
  Пожарникарско оборудване - униформи, дихателни апарати, ботуши и др. 
  Маски и филтри от всякакъв вид 
  Аварийно осветление и флуоресцентни знаци за безопасност
  Аварийни рамки, за монтиране на стена 
  ръчни сирени и сирени, които се поставят на пода  
  Комплекти за първа помощ от всякакъв вид 
  Разтегателни и носещи столове от различни видове 
  ADR-оборудване 
  Оборудване за откриване на пожар (панели, детектори, бутони за пожарна аларма,  

сирени с маяци и др.)  
  Противопожарни одеяла с различни размери и видове
  Сертифицирани системи за автоматично гасене на пожар от всички видове (HFC-227EA, FK-5-1-12, 

IG, CO2, професионални кухни, сух прах, пяна, водна мъгла и др.)
  Сертифицирана система NOVEC за употреба в корабоплаването 
  Сертифицирани аерозолни генератори 
  Различни видове противопожарни устройства и високо-технологични продукти за дома или 

професионална употреба
  Оборудване за пълнене и поддръжка на пожарогасители и пожарни системи
  Тренировъчни съдове (за противопожарна употреба) 
  Преносими измервателни устройства за ниво в бутилките

http://www.mobiakfire.com
https://www.mobiakfire.com/products/pyrosvestires/
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ΜΟΒΙΑΚCARE

MOBIAKCARE, медицинският клон на MOBIAK, е един от най-големите и развити брандове за търговия 
на едро в Южна Европа. Като се има предвид здравето на индивида, той включва в своите продуктови 
линии, които помагат за предотвратяване на заболявания, ежедневни помощни средства за грижа за 
пациентите, продукти за първа помощ, дихателно и медицинско оборудване.

Компанията стартира през 1977 г. с производството на медицински кислород, покривайки нуждите на 
болниците, както и на домашната кислородна терапия. Производството на медицински кислород полага 
солидна основа на компанията да разработи своя търговски и технически сектор за специализирано 
дихателно оборудване според най-новите технологии. 

MOBIAKCARE притежава целия необходим опит, познания, инфраструктура и международна мрежа, за 
да осигурява поддръжка на своите продукти и партньори. Винаги взема предвид техните искания и 
дава приоритет на удовлетворението на техните нужди, то непрекъснато развива обхвата си с нови 
продукти. Това стана възможно поради организацията на нов отдел за изследвания и разработки, 
в съчетание с богатия опит, който притежаваме. Основната цел на отдела е изследването на нови 
продукти и задоволяване на специфичните нужди на пазара. Тези целеви пазарни проучвания помагат 
за развитието на компанията и при изпълнение на изискванията на всеки поотделно.

Също така си струва да се отбележи, че на негово разположение е значителното предимство на 
съоръженията в: Аспропиргос Атика (7,000 м²), Солун (5,000 м²) и Крит (Ханя 32,000 м² – Хераклион 700 
м²) с 3 добре оборудвани сервизни точки. Професионалните точки, които обхващат цялата страна, са 
упълномощени от Европейски Домове в Гърция и в тях работят специализирани техници. Те са създали 
над 20 лаборатории за сън, в Гърция и в чужбина, така че могат да докажат своята надеждност и опит 
в областта. 

Компанията има сертификати от международно признати органи като стандарта за управление на 
качеството ISO 9001: 2015 от Агенцията за оценка на качеството ABC, ISO14001: 2015 от Swiss CERT 
относно управлението на околната среда и ELOT ISO 45001: 2018 от Ebetam за управление здравето и 
безопасността на работното място.

MOBIAKCARE има сертификати, като например ISO13485: 2016 г. От Националния център за оценка 
на качеството и технологиите в здравеопазването за управление на качеството на продуктите за 
медицински технологии и в същото време отговаря на изискванията на Министерско решение ΔΥ8δ 
/ Γ.Π.οικ / 1348 / 2004 относно Боравене с медицински технологично оборудване. В допълнение към 
горните стандарти, всички продукти са маркирани CE.

Ангажиментът на компанията към визията му за висококачествени продукти и услуги, както и неговия 
ориентиран към клиента подход, доведе Департаментът за медицинско оборудване на MOBIAK до бърз 
растеж в Гърция и до това да бъде една от най-бързо развиващите се европейски компании в сектора.

М Е Д И Ц И Н С К О  О Б О Р У Д В А Н Е

http://www.mobiakcare.com
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Основна линия 
медицински продукти

  Ортопедични продукти

  Инвалидни колички

  Апаратура за лекарски кабинети

  Диагностични и лечебни устройства

  Средства, специализирани за лечение на гръбначен стълб,  

ръце, крака и глава / ортопедичните якета

  Медицински консумативи

  Позициониране на оборудване за първа помощ и болнично оборудване

  Легла за домашни грижи

  Помощни средства за мобилност

  Дихателни продукти

  Апарати за кислородна терапия

  Устройства за диагностика / лечение на нарушения на съня

  Устройства за апнея

  Дихателни устройства (инвазивни, неинвазивни)

  Физиотерапевтични устройства

http://www.mobiakcare.com
https://mobiakcare.com/product-category/nea-proionta/
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ΜΟΒΙΑΚGAS

MOBIAKGAS е още един важен сектор за компанията. В този специфичен отдел се извършва 
производството и бутилирането на течности и газове за медицинска и промишлена употреба, 
осигурявайки необходимата увереност и ноу-хау, изисквани от съвременния, информиран клиент.   

MOBIAK доставя суровините в течна форма (кислород, въглероден диоксид, азот, аргон), съхранява ги 
в криогенни контейнери и след това предприема бутилирането си в преносими резервоари и бутилки, 
за да отговори на нуждите на своите клиенти. Партньорите на MOBIAKGAS идват от много и напълно 
различни сектори, като болници и клиники, строителни компании, компании за храни и напитки, 
хладилни съоръжения и др. 

От първите години на създаването си MOBIAK е поел доставката на течен кислород в болниците в цял 
Крит. В неговите съоръжения има резервоари за течен кислород, докато дружеството използва частен 
резервоар, като гарантира, че доставката в същия ден, винаги се стремят да предоставят най-добрата 
услуга на заведенията за медицинска помощ. 

Газовият отдел на MOBIAK непрекъснато инвестира, за да отговори на взискателните нужди на пазара. 
Наскоро беше инсталиран блок за бутилиране на INERGEN смеси при 300bar. Сега, след тази инвестиция, 
компанията има възможност да бутилира индустриални газове, като азот и аргон, както и техните 
смеси, при 300bar (IG541, IG55, IG100).

И накрая, Центърът за повторно тестване на бутилките е включен в съответния отдел на компанията. 
Този център е тестван и сертифициран от EBETAM, докато неговият персонал е обучен отлично да 
познава съответното законодателство. 

MOBIAKGAS предлага услуги на високо ниво на всички отдели на компанията, провеждайки хидростатични 
тестове за всички видове бутилки, производство на фиксирани системи за пожарогасители с високо 
налягане, бутилиране и тестване на дихателни апарати и др. 

Г А З О В Е  З А  И Н Д У С Т Р И Я Т А  И  М Е Д И Ц И Н А Т А

http://www.mobiakgas.com


WWW.MOBIAKGAS.COM

Основна линия газови продукти и услуги

  Бутилки с газове за медицината и индустрията

  Азотни кутии / контейнери (Ν2 )

  Различни контейнери

  Азот ( Ν2 ), Аргон ( Ar ), Ацетилен ( C2H2 ),  

Въглероден диоксид ( CO2 ), Хелий ( He ),  

Кислород ( O2 ) Регулатори на налягането

  Бутилки с газове за медицината и индустрията

  Повторно тестване и поддръжка на бутилки

  Контрол на качеството на газовете и възможност за 

издаване на сертификати за съответствие

http://www.mobiakgas.com
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ΜΟΒΙΑΚTRAINERS

Отделът за образование и обучение на MOBIAK се основава на високо организираните структури 
за научни изследвания и разработки, които компанията създава през годините, съчетани с опита и 
ноу-хау на своята работна сила. Образцови обучения се провеждат в нови, модерни и продуктивни 
пространства за партньори в неговите области на експертиза и извън него.

Обучителните семинари се провеждат от компанията в или извън пределите ѝ в цяла Гърция. 
Първоначалната визия на компанията за създаване на модерен център за обучение по пожарна 
безопасност придобива друга форма. 

Още през 2021 г. семинарите започват да се провеждат в централните съоръжения в Ханя, Крит, като 
се канят партньори от цяла Гърция и се обсъждат различни теми, свързани с областите на експертиза 
на компанията. Освен това, от време на време в централата се канят и партньори от чужбина, за да се 
провеждат конструктивни дискусии по въпросите на съответната област на дейност на MOBIAK. 

Наред с горните семинари - срещи, и тъй като технологията напредва и продуктите се актуализират 
постоянно, заслужава да се отбележи, че се провеждат и вътрешни семинари от организации и 
институции за допълнително обучение на MOBIAK персонал в неговите области на дейност . Целта 
на тези вътрешни семинари е да може MOBIAK да предложи чрез своята работна сила максимално 
възможното ноу-хау и обслужване на своите партньори, да отговаря на всяка тяхната възможна нужда 
и да предлага интегрирани качествени решения.

В продължение на усилията на компанията да надгради предлаганите от нея услуги, MOBIAK следва 
новите технологии и тенденции и продължава да създава първи по рода си, за гръцките стандарти, 
учебен център, напълно оборудван с най-новите технологии, за обучение при всеки пожарен инцидент. 
Знаем, че е изключително важно всички да бъдат правилно обучени по противопожарна техника и 
противопожарна безопасност, така че да са правилно подготвени да се справят с всяка потенциална 
опасност.

Обучителните семинари са насочени към хора без познания за използване на противопожарно 
оборудване, както и на професионални пожарникари, с реалистични сценарии за противопожарни 
обучение, които да позволят на групите да провеждат обучение безопасно в различни области. Този 
най-съвременен учебен център подлежи на непрекъснато развитие и скоро ще бъде достъпен за 
всички за модерно, разнообразно и цялостно обучение.

Ц Е Н Т Ъ Р  З А  О Б У Ч Е Н И Я

http://www.mobiak.com


WWW.MOBIAK.COM

ΜΟΒΙΑΚRECYCLE

Компанията, като е загрижена за околната среда и осъзнава и разсъждава върху ефекта от действията 
на всеки отделен човек върху нея, постоянно се стреми да намали собствения си отпечатък върху 
околната среда. 
 
Важно е да се спомене, че MOBIAK,  винаги спазвайки законодателството и инструкциите на 
регламентите, следва правилното приоритизиране на управлението на отпадъците с основната цел за 
защита на околната среда и човешкото здраве.

В контекста на своята по-широка екологична осъзнатост и екологична отговорност MOBIAK 
непрекъснато насърчава процесите на рециклиране и управление на отпадъците, които произвежда. 
По-конкретно, като си сътрудничи със специализирани компании за рециклиране и управление на 
отпадъците, компанията пристъпи към управлението на следните отпадъци: 

Пластмаси (пластмасови опаковки и пластмасови капачки), стъкло (стъклени бутилки и опаковки), 
опаковки от хартия или картон, батерии, крушки, контейнери за мастило и тонер, дървени палети, 
отпадъчни електрическо и електронно оборудване, метали (алуминий, бронз, мед), Черни метали, 
пожаро-гасящ прах.

Компанията предприема стъпки да запълни съществуващата празнота, която тревожи противопожарния 
сектор. След като получи разрешение за събиране и транспортиране на отпадъци за цяла Гърция, 
MOBIAK вече е в състояние да получава и да се разпорежда с противопожарния прах, получен в 
резултат на процесите по поддръжка на пожарогасителите в съответните лаборатории, както и да го 
отнася като отпадък на компетентната компания за управление.

В допълнение, при наличието на лиценз за преработка на отпадъците в рамките на своите предели, 
компанията е в състояние да отдели частите на пожарогасителя и последващото им управление и 
изхвърляне. Следователно, MOBIAK заслужено е осигурила и поддържа, освен останалите сертификати, 
и сертифицирането по ISO 14001: 2015 относно системата за управление на околната среда, която 
прилага. 

Компанията се ангажира да продължи усилията за по-чисто бъдеще, намалявайки все повече и повече 
своя екологичен отпечатък, допринасяйки по свой начин за защита на околната среда. 

Ц Е Н Т Ъ Р  З А  Р Е Ц И К Л И Р А Н Е

http://www.mobiak.com


С повече от 200 души персонал и съвременно техническо 
оборудване, MOBIAK гарантира висококачествени продукти и 
услуги.

Ангажиментът на компанията към първоначалната визия за 
качеството на своите продукти и услуги, доведе MOBIAK  
до  1 -ва позиция в Гърция  и до най -бързо развиващите се 
европейски компании в сектора. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

http://www.mobiak.com
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