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MOBIAK S.A. 1977 și în prezent este cea mai mare companie din Grecia, dar și una dintre 
companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa în domeniul echipamentelor medicale și de stingere a incendiilor. 
De peste 46 de ani, activitățile companiei MOBIAK s-au axat pe dezvoltarea a 5 sectoare principale: 

  MOBIAKFIRE: Construcția, asamblarea și comercializarea echipamentelor de stingere a incendiilor, 
precum și retestarea stingătoarelor

  MOBIAKCARE: Producția și comercializarea echipamentelor medicale și a produselor de îngrijire la domiciliu, 
repararea echipamentelor medicale și echipamente de laborator pentru studiul somnului

  MOBIAKGAS: Producerea și îmbutelierea gazelor medicale și industriale
  MOBIAKTRAINERS: Instruire Profesională în domeniul securității și prevenirii incendiilor de către personal 

  MOBIAKRECYCLE: Reciclarea și managementul deșeurilor

Saltul și parcursul de succes al MOBIAKtimp de aproape o jumătate de secol se bazează pe patru principii: Calitate, 
varietate, prețuri competitive și stocuri mari - Livrare imediată. Acești patru parametri constituie motivațiile forței 

În companie, creativitatea și dinamica individului sunt foarte apreciate, încurajând inițiativele angajaților și 
libertatea lor de exprimare. Forța de muncă de la MOBIAK cu îndrăzneală și fără compromisuri, trece la soluții 

 MOBIAK să ajungă în vârf, creând un viitor mai sigur și mai 
bun pentru toată lumea.

MOBIAK
"Prețuirea siguranței... Investind în calitate!”

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

WWW.MOBIAK.COM

http://www.mobiak.com
http://www.mobiak.com
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Facilități

Facilitățile companiei centrale sunt situate în Chania, pe o suprafață de 32.000 m², proprietate privată. În 
2021, conducerea a finalizat investiția pentru a crea un nou mediu de lucru în care au fost transferați directorii 
săi. Această suprafață constă din 85 de birouri noi, creând astfel posibilitatea pentru noi locuri de muncă și 
extinderea resurselor umane. 

În plus, noile facilități au patru săli de conferințe, de dimensiuni diferite, pentru a fi utilizate în seminariile de 
formare organizate la sediul companiei, precum și pentru expunerea produselor sale de stingere a incendiilor 
și medicale.

O altă extindere a fost finalizată în ultimii ani pentru depozitele centrale și centrele de distribuție, creându-se 
astfel infrastructuri noi și moderne, cu utilaje modernizate și personal cu experiență, capabil să gestioneze 
stocurile pentru vânzare cu ridicata (en-gros) - super en-gros. O combinație adecvată pentru ca firma să poată 
oferi stoc mare și livrări prompte.

Cu o forță totală de muncă de peste 200 de oameni și combinat cu mașinile de ultimă tehnologie pe care le are 
la dispoziție, ΜΟΒΙΑΚ poate garanta calitatea înaltă a produselor și serviciilor sale.
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Un alt lucru care a contribuit la progresul imens din ultimii ani este poziția strategică a companiei, în inima 
Mediteranei. ΜΟΒΙΑΚ a reușit nu doar să dețină o rețea activă de parteneri în Grecia care depășește 500 de 
en-grosiști, dar și să exporte în toată lumea, având o rețea internațională de vânzări în peste 110 țări în Balcani, 
Europa, SUA, Canada, Orientul Mijlociu, Australia, Noua Zeelandă, Africa și Asia. 

Angajamentul companiei față de viziunea sa originală, de calitate generală excelentă a produselor și serviciilor 
sale, a determinat MOBIAK să obțină o poziție de lider în domeniu. 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. 

Caracteristici de bază
  Produse certificate pentru fiecare categorie de stingere a incendiilor, medicale și gaze
  Produse și servicii de înaltă calitate
  O gamă extinsă care acoperă orice nevoie din domeniile sale de activitate
  Certificări internaționale pentru Europa, Asia, Orientul Mijlociu, SUA, Australia și Canada
  Stoc imens pentru aprovizionare cu termeni de livrare tentanți
  Personalizarea produselor pentru a satisface cerințele speciale ale oricărei piețe sau partener
  Serviciu rapid care permite partenerilor noștri să-și îndeplinească solicitările în aceeași zi
  Suport tehnic și instruire pentru proiectarea și instalarea sistemelor de stingere a incendiilor
  Asistență de service pentru echipamente medicale la 3 puncte de service în toată Grecia 
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CORPURI & 
STANDARDE

CERTIFICARE 
INTERANAȚIONALĂ

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
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ΜΟΒΙΑΚFIRE

În ceea ce privește sectorul de incendiu al companiei, personalul de la MOBIAK  caută în permanență soluții și 
propuneri noi, mai bune și mai complete pentru partenerii lor. 
Ca parte a dezvoltării sale continue, deja din 2005, compania a implementat un program mare de investiții în 
unitățile sale centrale din Chania, care a inclus instalarea unei linii de asamblare complet robotizată pentru 
stingătoarele de incendiu și construirea unei noi clădiri de 2.500 m² pentru a o găzdui această linie și sediul 
conducerii. De asemenea, în același an s-a realizat o extindere a spațiului de depozitare a materiilor prime și a 
produselor gata de utilizare.  

Apoi, în anul 2019, MOBIAK a procedat la achiziționarea unui spațiu de depozitare de 7.000 m² în Aspropyrgos, 
Attica și a organizat centrul de distribuție de 5.000 m² din Salonic, pentru a crește capacitatea de depozitare.

În 2021, ΜΟΒΙΑΚ a finalizat o nouă extindere a sediului central, crescându-și astfel capacitatea de producție și 
depozitare, realizând disponibilitatea unor stocuri mari de produse scoase la raft. În prezent, sediul central al 
companiei din Chania este format dintr-un total de 32.000 m².

Capacitatea noii linii de producție pentru extinctoare disponibilă la MOBIAKdepășește 200 de bucăți/oră. 
Senzorul de heliu foarte sensibil detectează potențialele scurgeri de gaz propulsor pentru fiecare stingător 
de incendiu produs sau retestat. MOBIAKFIRE este capabil să comercializeze și să producă peste 2.000 de 
produse diferite, toate certificate conform Reglementărilor Europene, a Standardelor Europene și Internaționale.

De asemenea, este de remarcat faptul că MOBIAKFIRE are propria echipă de instalatori de Sisteme de stingere 
și detectare a incendiilor, formată din personal specializat. Echipa de tehnicieni ai MOBIAK  efectuează evaluări 
de securitate la incendiu a instalațiilor și de detectare a incendiilor, re-testări și reumplere a stingătoarelor de 
incendiu, în timp ce asigură testarea hidrostatică a recipientelor de înaltă și joasă presiune. Echipa de tehnicieni 
este constant de partea fiecărui partener MOBIAK, pentru orice tip de instalație hidraulică și electrică, în toată 
Grecia. 

De asemenea, merită remarcată achiziția de certificări suplimentare, deosebit de solicitante și necesare pentru 
diferite modele de stingătoare, precum SRPS (Serbia), NCP și KIWA (Olanda), TSE (Turcia), BENOR (Belgia), NF 
(Franța), VDS (Germania), CNBOP (Polonia), AS/NZS (Australia și Noua Zeelandă) și UL/FM (America).
MOBIAK este, de asemenea, certificată de Registrul Elen de Transport Maritim, RINA, ABS și Registrul de 
Transport Maritim Național din Rusia pentru testarea stingătoarelor de incendiu, a aparatelor de respirație și a 
sistemelor de siguranță de pe nave. În această calitate, a dezvoltat și cooperarea cu companiile maritime.

E C H I P A M E N T E  p e n t r u  C O M B A T E R E A  I N C E N D I I L O R

http://www.mobiakfire.com
http://www.mobiakfire.com
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Seria principală de produse de 
stingere a incendiilor

  Extinctoare portabile și pe roți de toate categoriile (pulbere uscată, dioxid de carbon,  
spumă de uz general, spumă de grăsime și ulei de gătit, spumă fără fluor, apă, apă cu  
aditivi, ceață de apă, agent curat, baterie cu ioni de litiu) certificate de organizații recunoscute la nivel 
internațional 

  Extinctoare automate cu pulbere uscată și agent curat, montate pe tavan 
  Generator carosabil de spumă 
   Piese de schimb și accesorii pentru toate tipurile de extinctoare
   Agenți de stingere a incendiilor de toate tipurile 
  Fluide rezistente la foc pentru diverse aplicații 
  Suporturi de podea și dulapuri de protecție pentru stingătoare 
  Carcasă de protecție pentru stingător
  Tambur pentru furtun cu sau fără bobină 
  Stații de scule de incendiu de diferite tipuri 
  Bobine de apă pe roți 
  Furtunuri de incendiu, fitinguri de cuplare și duze de apă de toate tipurile 
  Găleți de nisip de diferite dimensiuni 
  Chei cu cârlig și instrumente pentru stațiile de pompieri 
  Valve și hidranți pentru rețelele de alimentare cu apă de diferite tipuri și dimensiuni
  Aspersoare de apă de toate tipurile
  EN & NFPA Ansambluri de pompe de apă pentru incendiu și pompe de apă plutitoare 
  Uși rezistente la foc, uși metalice simple și fitinguri
  Echipamente pentru pompieri -uniforme, aparate de protecție respiratorie, bocanci, etc. 
  Măști și filtre de diferite tipuri 
  Iluminat de urgență și semne fluorescente de siguranță
  Rame de perete pentru situații de urgență 
  Sirene de mână și de podea  
  Kituri de prim ajutor de diverse tipuri 
  Tărgi și scaune de transport de diferite tipuri 
  Echipament ADR 
  Echipamente de detectare a incendiilor (panouri, detectoare, butoane de alarmă pentru incendii, sirene cu 

faruri etc.)  
  Pături anti-foc de diferite tipuri și dimensiuni
  Sisteme automate de stingere a incendiilor certificate de toate tipurile (HFC-227ea, FK-5-1-12, IG, CO2, 

bucătării profesionale, pulbere uscată, spumă, ceață de apă etc.)
  Sistem certificat NOVEC pentru utilizare în transportul maritim 
  Generatoare de aerosoli certificate 
  Dispozitive de stingere a incendiilor de diverse tipuri și produse inteligente pentru uz casnic sau 

profesional
  Echipamente pentru reîncărcarea și întreținerea extinctoarelor și a sistemelor de stingere a incendiilor
  Nave de antrenament (pentru stingerea incendiilor) 
  Indicatoare portabile de nivel pentru butelii

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

MOBIAKCARE, divizia medicală a MOBIAK, este una dintre cele mai mari și mai cuprinzătoare mărci de vânzare 
en-gros care operează în Europa de Sud-Est. Având în vedere sănătatea individului, include în gama sa produse 
care ajută la prevenirea bolilor, ajutoare zilnice pentru îngrijirea pacientului, produse de prim ajutor, echipamente 
respiratorii și medicale.

Compania a început în 1977 cu producția de oxigen medical, acoperind nevoile spitalelor, precum și 
oxigenoterapie la domiciliu. Producția de oxigen medical a reprezentat pentru companie o bază solidă pentru 
dezvoltarea sectorului comercial și al celui tehnic, cu echipamente specializate respiratorii de ultimă tehnologie. 

MOBIAKCARE deține toată experiența, cunoștințele, infrastructura și o rețea globală de parteneriate necesare 
pentru a-și susține produsele și partenerii. Ținând cont întotdeauna de solicitările lor și acordând prioritate 
satisfacerii nevoilor acestora, își dezvoltă constant gama cu produse noi. Acest lucru a devenit posibil datorită 
organizării unui nou departament de Cercetare & Dezvoltare, combinat cu experiența bogată pe care o deține. 
Scopul principal al departamentului este cercetarea de noi produse și satisfacerea nevoilor speciale ale pieței. 
Aceste cercetări de piață direcționate ajută la dezvoltarea companiei și la îndeplinirea cerințelor fiecărui individ.

De asemenea, este de remarcat faptul că are la dispoziție un avantaj semnificativ prin facilități în: Aspropyrgos 
Attica (7.000 m²), Salonic (5.000 m²) și Creta (Chania 32.000 m² – Heraklion 700 m²) cu 3 puncte de service bine 
echipate. Punctele de service, care acoperă întreaga țară, sunt autorizate de Casele Europene din Grecia și sunt 
asigurate de tehnicieni de specialitate. Au creat peste 20 de Laboratoare de evaluare a somnului, în Grecia și în 
străinătate, astfel încât să își poată valida fiabilitatea și experiența în domeniu. 

Compania deține certificări de la organisme recunoscute internațional precum standardul ISO 9001:2015 
de la ABC Quality Evaluations Agency for Quality Management, ISO14001:2015 de la SWISS CERT privind 
Managementul de mediu și ELOT ISO 45001:2018 de la EBETAM pentru Managementul Sănătății și Securității 
în Muncă.

MOBIAKCARE are certificări precum ISO13485: 2016 de la Centrul Național de Evaluare a Calității și Tehnologiei 
în Sănătate pentru Managementul Calității Produselor de Tehnologie Medicală și în același timp respectă 
cerințele Hotărârii Ministeriale DΥ8d / G.P. oik / 1348 / 2004 privind Manipularea Echipamentelor de tehnologie 
medicală. Pe lângă standardele de mai sus, toate produsele sunt marcate EC.

Angajamentul companiei față de viziunea sa de produse și servicii de înaltă calitate, precum și abordarea sa 
centrată pe client, au condus departamentul de echipamente medicale al MOBIAK la o creștere rapidă în Grecia 
și la una dintre companiile europene cu cea mai rapidă creștere din sector.

E C H I P A M E N T  M E D I C A L

http://www.mobiakcare.com
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Linia principală de produse medicale

  Produse ortopedice

  Scaune cu rotile

  Echipament pentru biroul medicului

  Dispozitive pentru diagnostic și tratament

  Aplicații specializate de ajutorare pentru coloana vertebrală, brațe,  

picioare și cap/ jachete ortopedice

  Consumabile medicale

  Ajutoare de poziționare și echipamente spitalicești

  Paturi pentru îngrijire la domiciliu

  Ajutoare pentru mobilitate

  Produse respiratorii

  Dispozitive pentru oxigenoterapie

  Dispozitive pentru diagnosticul/ tratamentul tulburărilor de somn

  Dispozitive de apnee

  Dispozitive respiratorii (invazive, neinvazive)

  Articole de fizioterapie

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

MOBIAKGAS este un alt sector important al companiei. În acest departament specific are loc producția și 
îmbutelierea de lichide și gaze de uz medical și industrial, oferind asigurarea necesară și know-how-ul cerut de 
clientul modern, informat.   

MOBIAK furnizează materiile prime sub formă lichidă (oxigen, dioxid de carbon, azot, argon), le depozitează în 
recipiente criogenice și apoi se ocupă de îmbutelierea acestora în cisterne și butelii portabile, pentru a răspunde 
nevoilor clienților săi. Partenerii MOBIAKGAS provin din sectoare multe și complet distincte, cum ar fi spitale și 
clinici, companii de construcții, companii alimentare și băuturi, instalații frigorifice etc. 

Încă din primii ani de la înființare, MOBIAK s-a angajat să furnizeze oxigen lichid spitalelor din Creta. În facilitățile 
sale există rezervoare de oxigen lichid, dar compania deține un rezervor privat, asigurând astfel o livrare promptă 
și în aceeași zi, urmărind întotdeauna să ofere cele mai bune servicii instituțiilor medicale. 

Departamentul de Gaze al MOBIAK investește constant pentru a răspunde nevoilor exigente ale pieței. Recent a 
fost instalată o unitate pentru îmbutelierea amestecurilor INERGEN la 300 bar. În prezent, cu această investiție, 
compania are capacitatea de a îmbutelia gaze industriale precum azotul și argonul dar și amestecurile acestora, 
la 300 bar (IG541, IG55, IG100).

În cele din urmă, Centrul de Retestare a buteliilor este inclus în departamentul specific al companiei. Acest 
centru este testat și certificat de EBETAM, în timp ce personalul său este instruit cu cunoștințe excelente ale 
legislației relevante. 

MOBIAKGAS oferă servicii de înalt nivel tuturor departamentelor companiei, efectuând Teste hidrostatice pentru 
toate tipurile de butelii, producția de sisteme fixe de stingere a incendiilor de înaltă presiune, îmbuteliere și 
testare aparate pentru respirație etc.

G A Z E  M E D I C A L E  Ș I  I N D U S T R I A L E

http://www.mobiakgas.com
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Linia principală de produse și servicii pentru gaz

  Butelii de gaze medicale și industriale

  Canistre/ containere de azot (Ν2 )

  Diverse închideri

  Azot( Ν2 ), Argon ( Ar ), Acetilenă ( C2H2 ),  

Dioxid de carbon ( CO2 ), Heliu ( He ), Oxigen ( O2 ) 

Regulatori de presiune

  Îmbuteliere de gaze medicale și industriale

  Re-testarea și întreținerea buteliilor

  Controlul calității gazelor și posibilitatea eliberării 

certificatelor de conformitate

http://www.mobiakgas.com
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ΜΟΒΙΑΚTRAINERS

Departamentul de Educație și Instruire al MOBIAK  se bazează pe structurile de Cercetare și Dezvoltare extrem 
de organizate pe care compania le-a creat de-a lungul anilor, combinate cu experiența și know-how-ul forței 
sale de muncă. Training-urile model se desfășoară în spații noi, moderne și productive pentru partenerii din 
domeniile sale de expertiză și nu numai.

Seminariile de formare sunt ținute de companie la sediul său sau în afara facilităților sale centrale, în toată 
Grecia. Viziunea originală a companiei de a crea un centru modern de instruire în domeniul siguranței privind 
incendiile ia o altă formă. 

Încă din anul 2021 au început să aibă loc seminarii la unitățile centrale din Chania, Creta, invitând parteneri din 
toată Grecia și discutând diverse subiecte legate de domeniile de expertiză ale companiei. De asemenea, din 
când în când partenerii din străinătate sunt invitați în facilități, pentru a avea discuții constructive pe probleme 
din aria de activitate a MOBIAK. 

Alături de seminariile - întâlnirile de mai sus și pe măsură ce progresele tehnologice și produsele sunt actualizate 
constant, este de remarcat faptul că organizațiile și instituțiile țin și seminarii interne pentru instruirea 
suplimentară a personalului MOBIAK în domeniile sale de activitate. Scopul acestor seminarii interne este ca 
MOBIAK să poată oferi, prin forța sa de muncă, maximum de know-how și servicii posibile partenerilor săi, 
satisfăcând toate nevoile lor posibile și oferind soluții integrate de calitate.

În continuarea efortului Companiei de a-și moderniza serviciile și dotările, MOBIAK urmărește noile tehnologii 
și tendințe și continuă să creeze un centru de instruire pionier pentru standardele grecești, complet echipat cu 
mijloace tehnologice de ultimă generație, pentru pregătirea în orice incident de incendiu. Știm că este extrem de 
important ca toată lumea să fie instruită în mod corespunzător în ceea ce privește echipamentele de stingere a 
incendiilor și siguranța la incendiu, astfel încât să fie pregătiți corespunzător pentru a face față oricărui pericol 
potențial.

Seminariile de formare sunt destinate persoanelor care nu au cunoștințe de utilizare a echipamentelor de 
stingere a incendiilor, precum și pompierilor profesioniști, cu scenarii realiste disponibile de instruire în caz de 
incendiu, pentru a permite grupurilor să desfășoare antrenament în siguranță în diverse domenii. Acest centru 
de instruire de ultimă generație este supus unei dezvoltări continue și va fi disponibil în curând tuturor, pentru o 
instruire modernă, diversificată și cuprinzătoare.

C E N T R U  D E  I N S T R U I R E

http://www.mobiak.com
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ΜΟΒΙΑΚRECYCLE

Compania, fiind conștientă și interesată asupra problemelor de mediu și reflectând asupra efectului acțiunilor 
fiecărei persoane asupra acesteia, se străduiește constant să-și reducă propria amprentă asupra mediului. 
 
Este important de menționat că MOBIAK, respectând întotdeauna legislația și instrucțiunile regulamentelor, 
urmărește prioritizarea corectă a managementului deșeurilor, având drept obiectiv principal protejarea mediului 
și a sănătății umane.

În contextul conștientizării sale ecologice mai largi și a responsabilității ecologice, MOBIAK  încurajează 
continuu procesele de reciclare și gestionare a deșeurilor pe care le produce. Mai precis, prin colaborarea sa 
cu firme specializate în reciclare și gestionarea deșeurilor, s-a procedat la gestionarea următoarelor deșeuri: 

Materiale plastice (ambalaje din plastic și capace din plastic), sticlă (sticle și ambalaje de sticlă), ambalaje din 
hârtie sau carton, baterii, becuri, recipiente pentru cerneală și toner, paleți din lemn, deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, metale (aluminiu, bronz, cupru), metale feroase, pulbere de stingere a incendiilor.

Compania vine să umple un gol care exista și crea probleme sectorului de stingere a incendiilor. După obținerea 
Autorizației de Colectare și Transport a Deșeurilor la nivel național, MOBIAK este acum în măsură să primească 
și să gestioneze pulberea de stingere a incendiilor rezultată din procesele de întreținere a stingătoarelor de 
incendiu din laboratoarele respective, precum și să o dispună către societatea de management competentă.

În plus, deținând licența pentru procesele de tratare a deșeurilor în cadrul instalațiilor sale, compania este 
capabilă să separe piesele extinctorului și gestionarea și eliminarea ulterioară a acestora. Prin urmare, MOBIAK 
și-a asigurat și menține pe bună dreptate, în afară de restul certificărilor, certificarea conform ISO 14001:2015 
privind Sistemul de Management de Mediu pe care îl aplică. 

Compania se angajează să continue efortul pentru un viitor mai curat, reducându-și din ce în ce mai mult 
amprenta asupra mediului, contribuind în felul său la protecția mediului. 

C E N T R U  D E  R E C I C L A R E

http://www.mobiak.com


Cu resurse umane care depăşesc 200 de persoane şi cu utilaje de 
ultimă generaţie, MOBIAK poate garanta produse şi servicii de înaltă 
calitate.

Angajamentul companiei faţă de viziunea iniţială pentru asigurarea 
calităţii globale a produselor şi serviciilor sale a condus  MOBIAK 
către  locul 1 în Grecia şi, de asemenea, în rândul companiilor 
europene din domeniu cu cea mai rapidă creştere. 

www.mobiak.com
info@mobiak.com

+30 28210 63222
www.mobiak.com

http://www.mobiak.com
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