
Absoluut Europees marktleider in tapijt.

Wereldspeler in karpetten indoor & outdoor.

Wereldwijde ambities in commercieel tapijt en tapijttegels. 

Premium carpet & carpet tiles USACarpet & Carpet TilesIndoor & outdoor rugs 
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Balta is de grootste producent van textiel vloerbekleding in Europa.  
Balta heeft een geconsolideerde netto omzet van 668 miljoen euro (PF 2016)  
en de producten worden geëxporteerd naar meer dan 135 landen wereldwijd.

Balta omvat: geweven en getufte karpetten (balta home), kamerbreed tapijt en tapijttegels 
voor de residentiële markt (balta carpets en ITC), kamerbreed tapijt en tapijttegels  
voor de contract markt (arc edition, modulyss en Bentley)  
en naaldvilt en technische non-wovens (Captiqs).

Balta heeft wereldwijd 9 productievestigingen, waaronder 6 in België, 1 in Los Angeles,  
2 in Uşak Turkije en distributiecentra in Sint-Niklaas (België) en in Dalton (USA) voor Noord-Amerika.

Balta wordt gedragen door de inzet en de werkkracht van zijn 3.868 medewerkers.  
Alles is gericht op een professionele, klantvriendelijke aanpak waardoor we ons kunnen profileren 
als betrouwbare partner.

Een unieke marktgerichte creativiteit, een sterk doorgedreven verticale integratie  
en ‘operationele uitmuntendheid’ op elk niveau, vormen de voornaamste krachtlijnen  
van onze strategie. Een duurzame ontwikkeling van alle activiteiten is belangrijk voor Balta.  
De installatie van zonnepanelen, een van de grootste projecten in de Benelux,  
voor de productie van groene elektriciteit is een voorbeeld van deze ambitie.

Balta streeft ernaar om alle klanten een superieure kwaliteit te leveren met een goede service in al 
zijn aspecten. Balta staat voor het betrouwbaarste bedrijf in de sector voor alle belanghebbenden.

Tom Debusschere
CEO Balta Group

België
Sint-Baafs-Vijve (hoofdzetel)

Avelgem
Oudenaarde

St.-Niklaas
Tielt

Waregem
Zele

USA
Dalton

Turkije
Uşak
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9 productievestigingen

Hoofdzetel - Sint-Baafs-Vijve (BE) 

Waregem (BE)

Tielt (BE) Oudenaarde (BE)

Avelgem (BE) Balta Floorcovering - Uşak (Turkije)

Bentley - Los Angeles (USA)

groep

balta home

centrale diensten 
HR - Finance - ICT
Procurement
Operational excellence - HSE

geweven en getufte 
karpetten

getuft & geweven
kamerbreed tapijt

(pp – wol)

residentiële
tapijttegels

contract
kamerbreed tapijt

technische non-wovens
naaldvilt

contract
tapijttegels

contract tapijt
en tapijttegels

getuft kamerbreed
tapijt (pa-pes)

distributie
kamerbreed tapijt in

het Verenigd Koninkrijk

balta residential 
carpet & tiles

balta commercial 
carpet & tiles

balta non woven

merkensegmenten
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Sint-Niklaas (BE)

2 distributiecentra

Dalton (USA)

Balta Orient - Uşak (Turkije)

Zele (BE)

werknemers

export

zonnepanelen

3.868

95%

49.000 

Geconsolideerde netto omzet incl. Domo Floorcoverings vanaf nov. 2010, excl. IVC, Ideco, Grantil, J.V. Trinterio & Excelto
Pro forma netto omzet Bentley Mills.

nationaliteiten

landen

dak

44
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(grootste privé werkgever W-Vl.)
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Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn.  

Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden  

de meest standvastige producent in de sector te zijn.  

Door enerzijds een uitstekende productie van hoogwaardige producten  

en anderzijds een buitengewone service voor een betrouwbare  

dagelijkse bedrijfsvoering gaan wij er prat op de beste partner  

te zijn die we maar kunnen zijn.

Doordat we innovatie en creativiteit in ons hart dragen, 

kwaliteit en service centraal stellen in alles wat we doen  

en de financiële stabiliteit bieden die kenmerkend is  

voor Europa’s grootste fabrikant van vloerbekleding,  

zijn we er bij Balta trots op 

dat we úw betrouwbare partner zijn.

De sleutels  
tot ons succes

Altijd beter, overal.Innoveren, steeds opnieuw. Duurzaam. People, Planet, Prosperity.

Marktgedreven creativiteit en innovatie in nieuwe producten, kleuren en 
dessins is de sleutel voor Balta. De productontwikkeling teams van elke divisie 
volgen de internationale trends en zorgen dat we in elke productcategorie 
altijd een stapje voor zijn.

Balta is een marktleider en wordt beschouwd als een trendsetter in karpetten, 
kamerbreed tapijt en tapijttegels, maar ook in het vinden van nieuwe  
technische toepassingen en oplossingen.

People. Wij geloven in mensen eerst. Binnen Balta is er wederzijds respect  
en streven we naar “ZERO accidents : Elke collega die zijn of haar werkdag  
begint, komt veilig en gezond terug thuis”. Als belangrijke werkgever binnen  
onze samenleving,  zorgen we ook voor mensen buiten ons bedrijf.

Planet. We verminderen gestaag onze ecologische voetafdruk:  
minder water, minder energie, minder afval, meer recyclage, ...

Prosperity. Enkel in harmonie van de 3P’s is duurzame winst mogelijk. Maar die is 
ook noodzakelijk. Winst verzekert toekomstige investeringen en werkgelegenheid.  

Balta heeft verticaal geïntegreerde, ultramoderne productiefaciliteiten  
en streeft ernaar zijn activiteiten op alle niveaus voortdurend te verbeteren  
door het principe van ‘Lean Manufacturing’ toe te passen.

Een ‘Total Quality Management’ systeem in onze productiefaciliteiten  
garandeert veilige producten van goede en betrouwbare kwaliteit.  
We zoeken naar optimale synergieën waar mogelijk  
en we rationaliseren onze productportefeuilles.
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Balta is een bijzonder gewaardeerde werkgever en meteen ook de grootste  

in de West-Vlaamse privésector. Het sterk internationaal karakter van ons bedrijf 

wordt extra onderlijnd door de 44 nationaliteiten die hier samenwerken. 

Werken bij Balta gaat om het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten. 

De werkomgeving biedt volop ruimte aan autonomie, eigen initiatief, opleiding 

en interne mobiliteit. Ook een professioneel onthaalbeleid, een persoonlijke benadering 

en een individuele opvolging maken hier deel van uit.

Bij Balta worden de voordelen van een grote structuur gecombineerd met 

een vlakke hiërarchie en de sfeer van een hechte groep. Als innovatief bedrijf 

in beweging hechten we veel belang aan een optimale employer branding, versterkt door 

onze aanwezigheid op sociale media en de recente vernieuwing van ons logo.

We zijn trots op de betrokkenheid van alle medewerkers, gestimuleerd 

via een duidelijke en transparante communicatie in de vorm 

van e-mail, blog van de CEO, intra- en extranet, LinkedIn, Facebook en Twitter.

De groepsgeest wordt verder uitgebouwd via tal van culturele 

en sportieve events, veiligheids- en gezondheidsacties en familiaal gerichte activiteiten. 

Tenslotte nemen we bij Balta ook onze sociale en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op door het steunen van goede doelen.

We zijn fier op onze medewerkers, want dankzij hun dagelijkse inzet kunnen 

we als groep onze ambitieuze doelstellingen waarmaken.

Onze mensen
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Balta home is een wereldspeler in machinaal geweven  
en getufte karpetten voor indoor & outdoor gebruik. 

Een ervaren ontwikkelingsteam werkt voortdurend 
aan nieuwe marktgerichte collecties, ontwerpen en kleuren  
om aan de eisen van alle klanten te voldoen. 

Balta home, met state-of-the-art productiefaciliteiten 
in België en Turkije en een distributiecentrum in de V.S., 
staat wereldwijd bekend om haar creativiteit, kennis, innovatie, 
kwaliteit, dienstverlening en een ruim productassortiment.

Marktpositie: N° 1 in Europa en N° 2 wereldwijd.
Productievestigingen: Avelgem, Sint-Baafs-Vijve, Waregem, Uşak Turkije
Distributiecentrum: balta home USA (balta US Inc) Dalton
Merken: Line A®, Berclon®

www.balta-home.com
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Balta carpets is Europees marktleider in de productie van getuft 
of geweven kamerbreed tapijt uit polypropyleen en ITC in de productie 

van getuft kamerbreed tapijt uit polyamide. Balta carpets en ITC produceren stuk voor stuk 
kwaliteitsproducten voor hoogwaardige residentiële toepassingen, 

waarbij creativiteit, design, uitzicht, duurzaamheid en slijtweerstand belangrijk zijn. 
Alle kwaliteits- en veiligheidsaspecten worden gecertificeerd 

door onafhankelijke instanties (PRODIS, GUT, TÜV…) 

Stainsafe®: 
Praktisch, makkelijk te onderhouden tapijt dat veilig met bleekmiddel gereinigd kan worden.

Leonis®: 
Luxueus en praktisch polypropyleen tapijt met zachte pool en een glanzende vezel. 

X-Tron®: 
Tapijt gemaakt uit sterke polypropyleenvezels voor intens gebruik. 

Woolmaster®

Tapijt gemaakt van natuurlijke, luxueuze en duurzame, zuivere scheerwol.

Satino®

Hoogtechnologische polyamide garen voor extreem zacht tapijt met een zijdeachtige glans. 

Amaize®

Luxueus tapijt vervaardigd uit de duurzame PTT triexta vezel op basis van mais.

Marktpositie: N° 1 in Europa
Productievestigingen: Sint-Baafs-Vijve, Waregem, Oudenaarde

Merken: Stainsafe®, Leonis®, X-Tron®, Woolmaster®

www.balta-carpets.com
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Productievestigingen: Oudenaarde, Tielt
Merken: Satino®, Amaize®

www.itccarpets.com

Distributiemerk kamerbreed tapijt  
in het Verenigd Koninkrijk.



Met balta carpet tiles beschikken we over een breed  
assortiment multifunctionele tapijttegels. 
Deze modulaire toepassing zit duidelijk in de lift 
omwille van de unieke voordelen zoals: 
makkelijk te transporteren, plaatsen en vervangen. 
Unieke legpatronen en verrassende combinaties 
worden met deze tapijttegels mogelijk.

Productievestiging: Zele
Merk: balta carpet tiles
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Marktpositie: N° 3 in Europa
Productievestiging: Zele

Merk: modulyss®

www.modulyss.com
Download de modulyss® app voor iPad in de App Store.

modulyss ontwerpt en produceert modulaire tapijttegels voor de internationale  
contractmarkt en is gericht op architecten en ontwerpers die op zoek zijn  

naar hoogkwalitatieve en trendsettende vloerbekleding. 

Dankzij het ingenieuze productproces beschikt modulyss over  
tapijttegels die de grenzen van de prestaties en het ontwerp  

overschrijden en zich van de massa onderscheiden.  
In 2016 werd geïnvesteerd in een volledig nieuwe automatische 

stans -en verpakkingslijn wat zal toelaten in de toekomst 
de capaciteit nagenoeg te verdubbelen.

modulyss-tapijttegels zijn verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren,  
structuren en patronen. Met hun eindeloze creatieve mogelijkheden  

zijn de tapijttegels van modulyss de oplossing bij uitstek  
om uw vloer een stijlvolle en exclusieve uitstraling te geven. 
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Hotel Priska, Croatië

O’Hare International Airport, Chicago

Ghelamco Arena, Gent
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Bentley is een leidende leverancier van bekroonde,  
hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt  
voor commerciële interieurs. Het is een iconisch merk  
dat gekozen wordt door zowel architecten  
en designers als door eindklanten en het beschikt over  
een toonaangevend designteam binnen de industrie  
dat erkend wordt voor consistente innovatie  
en dat voor veel nieuwe succesvolle producten garant staat.

Bentley heeft zeer efficiënte productiefaciliteiten  
die aangedreven worden door nieuwe investeringen  
en een bewezen, groei-georiënteerd lokaal  
management team met sterke uitvoerende capaciteiten.

Productievestiging: Los Angeles
Merk: Bentley

www.bentleymills.com

Publicis, New York

Hoofdkantoor Uber in San Francisco White Plains Hospital, White Plains, New York

Bentley leverde het tapijt voor  
de laatste 9 presidentiële inauguraties  

in de Verenigde Staten.



Productievestiging: Tielt
Merk: arc edition®

www.arc-edition.com
Download de arc edition® app voor iPad in de App Store.

Arc edition staat voor innovatief en hoogkwalitatief kamerbreed tapijt voor commerciële omgevingen  
waarmee specialisten in vloerbekleding, architecten, ontwerpers en bestekschrijvers het creatieve potentieel 
van performante vloerbekleding kunnen verkennen. De Service-collectie biedt enerzijds een  
ruime keuze aan op stock beschikbare textielvloerbekleding voor gebruik in veeleisende 
commerciële omgevingen. Anderzijds biedt het ook de vrijheid en het onbeperkte 
potentieel van op maat gemaakte creaties.

• Selectie van hoogkwalitatief commercieel tapijt in stock. 
• Stijlen en kleuren voor uiteenlopende toepassingen. 
• Toegang tot een uitgebreid stockprogramma
• Selectie van hoogtechnologisch met Chromojet bedrukt tapijt
• Mogelijkheid om persoonlijke patronen of kleuren voor te stellen Captiqs beschikt over duurzame non-woven oplossingen voor  

uiteenlopende toepassingen. Met een innovatieve en dynamische  
aanpak produceren wij vernaalde, luchtdoorlatende, 

 bonded en gekalanderde non-wovens die perfect  
aan de behoeften van onze klanten beantwoorden.

Productievestiging: Oudenaarde
Merk: Captiqs®

www.captiqs.com
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Radisson Blu, Bremen

Wij leveren de materialen  
voor isolerende, voor- 

gevormde onderdelen,  
hoedenplanken en binnen- 

bekledingen voor de  
grootste merken zoals Aston 

Martin, BMW, Mercedes.

Praktisch tapijt  
voor beurzen en 

events. Xpo Design  
is  een collectie 

digitaal bedrukt 
eventtapijt met een 

haarscherpe definitie.

Non-woven backings  
voor de afwerking  

van tapijten en vinyl.

Producten voor isolatie  
tegen warmte, koude,  

geluid en vocht.

Producten voor 
druk- en publiciteits- 

doeleinden.

Geotextiel voor water 
drainage en filtratie- 

toepassingen.
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Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve  -  België
Tel +32 (0)56 62 22 11  -  info@baltagroup.com  -  www.baltagroup.com

www.baltajobs.be


