ŞİRKET PROFILI

MOBIAK S.A 1997 yılında kurulmuş olup, Avrupa ve Balkan ülkelerinde medikal sektörde ticareti ve
inşası ile Yunanistan’da hızla büyüyen şirketler arasındadır.
MOBIAK'ın faaliyetleri 40 yıldan uzun bir süredir 3 ana alanın gelişimi ile sürdürülmektedir.
a) Tıbbi ekipman - Evde bakım b) gazlar c) yangın söndürme ekipmanları
Daha spesifik olarak, MOBIAK'ın faaliyet gösterdiği sektörler şunlardır:
 MOBIAK EVDE BAKIM : Tıbbi cihazların ve Ev bakım ürünlerinin montajı, ithalatı ve ticareti,
tıbbi cihazların onarımı ve uyku laboratuvar sistemlerinin kurulması.
 MOBIAK GAZ: Oksijen, karbondioksit, azot, argon, korgon, IG541, IG 55, basınçlı hava, Banarg
vb. Tıbbi endüstriyel gazların üretimi ve şişelenmesi
 MOBIAK YANGIN : Yangın söndürücülerin montajı ve ticareti, Montaj-Şişeleme ticareti ve
söndürme sistemlerinin montajı, her türlü yangın söndürme ekipmanının ticareti, yangın
söndürme araçlarının bakımı ve servisi.

Tıbbi ekipman alanı ile ilgili olarak, şirket 1997'de tıbbi oksijen üretimi ile başlamış olup, sadece
hastanelerin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda evde oksijen tedavisi gören hastaların ihtiyaçlarına da
karşılamaktadır. Medikal oksijen üretimi, ticari ve teknik departmanların geliştirilmesi için oksijen tedavisi,
uyku apnesi için en son teknoloji solunum cihazları ile güçlü temeller oluşturmuştur.
Sonraki yıllarda katalog, daha geniş bir ürün yelpazesi ile zenginleştirilmiştir. Ortopedik ürünler, tıbbi
cihazlar, teşhis ve tedavi cihazları, üst / alt için omurga yardımcıları özel uygulamalar gibi çok çeşitli
uygulamalara uygun ev / sağlık hizmetleri, tıbbi malzeme ve hastane ekipmanları.
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Temel tıbbi ürün yelpazesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oksijen terapi şişeleri ve cihazları
Nebulizasyon cihazları
Tekerlekli sandalyeler
Solunum destek cihazları
Hemşirelik yatakları
Hastane ekipmanları
Doktor ofis ekipmanları
Anti-decubitus ürünleri
Ortopedik ürünler
Günlük bakım yardımcıları
Fizyoterapi ürünler

Araştırma geliştirme departmanımızla ihtiyaçlara göre yeni ürünler ilave edilmektedir.
Atina'da (5000 m2), Selanik'te (4000m2) ve Girit'te (Hania 2000m2 ve Heraklion 2000m2) depolama
alanında 3 adet tam donanımlı Servis Noktası ve teknisyenlerimizin iş ortaklarımıza sürekli destek ve
hizmet vermektedir.
Yunanistan, Balkanlar ve Avrupa temsilcilerinin tamamını kapsayan üç Hizmet Noktası, EKAPTY
(sağlıkta kalite ve teknolojinin ulusal değerlendirme merkezi) ve Yunanistan'daki akredite Avrupa
anayasaları tarafından onaylanmıştır. Yunanistan'da ve yurtdışında 20'den fazla uyku laboratuarı
oluşturduk. Böylece güvenirliğimizi fiilen de deneyimlerimizi doğrulayabiliyoruz.
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MOBIAK sektörde diğer markalar arasında farklı olmasının başlıca nedenlerinden bazıları ürün ve
hizmet kalitesi, hızlı teslimat, teknik destek ve rekabetçi fiyatlarıdır.
MOBIAK, Yunanistan'da 800 toptancıyı aşan aktif bir ortak ağı dışında aynı zamanda 70 üzerinde
ülkede uluslararası bir satış ağıyla küresel ölçekte ihracat yapmayı da başarmıştır.
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Yangınla Mücadelede, MOBIAK 2006 yılında tamamlanan ve komple bir robotlu yangın söndürme
montaj hattının montajını ve 2.500m2 yeni bir binanın inşasını da içeren Hania'daki ana tesislerde
5.000.000 büyük bir yatırım programı uygulanmıştır. Ofisleri ve hammadde depolama alanını genişletmek
ve kullanıma hazır ürünler için sipariş verilecek alan 800m2 olmuştur.
Yeni yangınla mücadele üretim hattının potansiyeli 200 adet / saati aşmaktadır. Güneşin yüksek
hassasiyeti, üretilen veya yeniden kontrol edilen her yangın söndürücü için potansiyel gaz sızıntısını tespit
eder. Şimdi MOBIAK 1000'den fazla ürün yelpazesi ile sektörde lider kuruluşlardan biridir.

Gaz Departmanı dünya çapında en büyük şirketlerden bazılarıyla işbirliği yapmaktadır. MOBIAK,
hammaddeleri sıvı halde (oksijen, karbondioksit, azot, argon) tedarik etmiş, kriyojenik tanklarda saklamış
ve yüksek basınçlı şişelerde şişelenmiştir. Tüm kamu hastanelerinde ve özel kliniklerde özel tank
kamyonları ile sıvı oksijen tedarik etme olanağı sağlanmaktadır.
2006 yılında Gazlar sektöründe de 1.000.000'e önemli bir yatırım yaparak modern bir şişeleme hattı
kurulmuş ve eski binalar tamamen yenilenmiştir. (1000m2)
Şirketin prensibimiz : kalite, çeşitlilik, rekabetçi fiyatlar ve hızlı teslimat, hızlı geri dönüşüm . .Başta tüm
bu prensiplerle başarılı bir şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

FACTORY: AKROTIRI, CHANIA, P.C.: 73100, ΤEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260
CENTRAL EXHIBITION: 96-98 M. MPOTSARI str. P.C.: 73136, CHANIA, GREECE, ΤEL.: +30 28210 91561
ATHENS DISTRIBUTION CENTER: MAGOULA - ASPROPIRGOS, P.C.: 19300, ΤEL.: +30 210 4614006
N.GREECE DISTRIB. CENTER: 8 ARKADIOU str. KALOCHORI - THESSALONIKI, P.C.: 57009, ΤEL.: +30 2310 785668
CENT. & EAST CRETE DISTRIB. CENTER: P’ str. INDUSTRIAL ZONE OF HERAKLION - CRETE, P.C.: 71601, ΤEL.: +30 2810 333151
web: www.mobiak.gr | www.mobiakcare.gr | www.mobiakgas.gr
email: info@mobiak.gr

2018 yılında MOBIAK, fabrikayı genişletmek üzere yeni yatırımı ile 25.000m2'lik yeni bir arsa satın
aldı. 2000m2'lik bir bina, yeni bir dağıtım merkezi-ekstra depolama alanı planlanmaktadır. Aynı arazide bir
eğitim merkezi oluşturulacak - etkinlik merkezi - konferans salonu. Ek robotlu yangın söndürücü montaj
hattına ve hatta ürünlerin otomatik olarak paketlenmesine ve paletleme siparişlerine ev sahipliği yapacak
ilave yeni bina tesisleri inşa edilecektir.
Ayrıca, miktarlarla orantılı olarak özelleştirilmiş paketleme / paletleme imkanı da oluşacaktır. Son
olarak, yatırım 7.000.000 olacağı öngörülüyor.

MOBIAK, 140’tan fazla çalışanı ve en son teknoloji cihazlarla çalışan insan kadrosuyla, uluslararası
kabul görmüş standard kuruluşları tarafından sertifikalandırılırken yüksek kaliteli ürün ve hizmetler
sunmaktadır.
ISO9001: 2015 standardına uyumlu, kalite yönetimi için ABS kalite değerlendirmeleri, ISO14485:
2012 ile tıbbi cihazlar için kalite yönetimi için EKAPTY, ISO14001: 2015 ile TUV Rheinland tarafından çevre
yönetimi ve OHSAS 18001: 2008 tarafından EBETAM tarafından iş sağlığı ve güvenliği gibi sertifikasyonlara
sahiptir.
Yukarıdaki standartların haricinde, şirket tıbbi ekipman ticareti için DY8d / G.Poik / 1348/2004
sayılı Bakanlık karar gerekliliklerine ve ADR aynı zamanda 2010/35 / AB 2008/68 / EC ve yönetmenliğine
uymaktadır . Şirketimizin medikal ulusal organizasyonu tarafından lisanslanmış tıbbi oksijen şişeleme
faaliyetleri sürdürülmektedir .
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Şirketimiz, toplam ürün ve hizmet kalitesi ile orijinal vizyonuna olan bağlılığı, tıbbi departmanın
Yunanistan'da ve sektördeki en hızlı büyüyen Avrupa şirketlerden biri olma yolunda ilerlemeye devam
etmektedir.
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