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Met een geconsolideerde netto-omzet 
van €646m (2018) worden onze producten 
geëxporteerd naar meer dan 130 landen 
wereldwijd. Sinds juni 2017 is Balta Group 
genoteerd op Euronext Brussel.

Dankzij de inspanningen van bijna 4.000 medewerkers wereldwijd 
staat Balta Group bekend als een professioneel en klantgericht bedrijf 
dat uitblinkt in de productie van tapijten en rugs voor residentieel en 
commercieel gebruik en non-woven textiel voor de bouw-, geotextiel-, 
automobiel-, drukkerij- en beurssector.

Er loopt een rode draad doorheen al onze activiteiten: de 
vastberadenheid om te innoveren met producten die een positieve 
impact hebben op het dagelijkse leven van onze klanten, zowel thuis 
als op het werk. Duurzaam, modulair tapijt van modulyss en ons merk 
Bentley uit LA, inspirerende en betaalbare tapijten van Balta home 
of mooi, zacht tapijt van Balta carpets en ITC; we zijn er trots op dat 
wij met deze producten de leef- en werkomgeving van onze klanten 
aangenamer maken.

Het is echter vooral ons groot familiegevoel dat van Balta Group een 
sterke speler maakt in de vloerbekledingssector. Onze medewerkers 
werken graag samen om ons vooruit te stuwen. Zo is Balta Group 
uitgegroeid tot een kwaliteitsvolle partner op markten overal ter wereld 
en een bedrijf waarop elke medewerker trots kan zijn er deel van 
uit te maken.

Ik weet dat we dankzij de sterke combinatie van onze vastberadenheid 
om te innoveren en onze uitstekende teamgeest de toekomst van Balta 
Group met alle vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Onze CEO, 
Cyrille Ragoucy

Een sterke
teamgeest voor een  
zekere toekomst
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3.899
totaal aantal medewerkers
(31-12-2018)

50 nationaliteiten

139
landen waar we verkopen

752.000 m2

totale productie-
voetafdruk = 150 voetbalvelden

€646 m
omzet 2018

61.150
zonnepanelen op 
5 fabrieksdaken in België

33,7 ha  fabrieksdaken

67 voetbalvelden

12,8 miljoen
kWh per jaar 
het elektriciteitsverbruik van 
4.600 Belgische gezinnen

-4,75 miljoen kg 
CO2 per jaar

BALTA IN CIJFERS

Geconsolideerde netto omzet incl. Domo Floorcoverings in nov. 2010, excl. IVC, Ideco, Grantil, J.V. Trinterio & Exelto.

WAAR WE ACTIEF ZIJN

VS
Los Angeles, CA

Rome, GA
Savannah, GA

BELGIË

Sint-Baafs-Vijve
Avelgem

Oudenaarde
Tielt

Waregem
Zele

TURKIJE

Uşak

9 
productievestigingen

2 
distributiecentra

Hoofdkantoor - Sint-Baafs-Vijve
België

Tielt 
België

Oudenaarde
België

Zele
België

Balta Floorcovering - Uşak
Turkije

Balta Orient - Uşak
Turkije

Bentley - Los Angeles
Verenigde Staten

Avelgem
België

Waregem
België

Rome - Georgia
Verenigde Staten

Savannah - Georgia
Verenigde Staten



8 9

DE SLEUTEL 
TOT ONS 
SUCCES

Constante innovatie

Creativiteit en innovatie zijn belangrijke elementen bij elke nieuwe 
productlancering, waarbij kleuren en dessins afgestemd zijn op de marktvraag. 
De productontwikkelingsteams binnen elke divisie van Balta volgen de internationale 
trends op de voet, om ervoor te zorgen dat we de markt altijd een stapje voor zijn.  
Als marktleider is Balta niet alleen een trendsetter in karpetten, kamerbreed tapijt en 
tapijttegels, maar ook een pionier in nieuwe technologieën en oplossingen.

Meest betrouwbare 
partner 

Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de 
sleutel zijn tot succes. Wij streven er dan ook naar om 
de meest betrouwbare producent te zijn voor al onze 
belanghebbenden in de sectoren waar we actief zijn. 

Dankzij onze uitmuntende productie leveren wij 
producten van de beste kwaliteit en door onze 
uitzonderlijke service kunnen onze klanten steeds 
op ons rekenen bij hun dagelijkse activiteiten. 
Daarom mogen wij met trots stellen dat wij de beste 
mogelijke zakenpartner zijn. 

Steeds beter

Met verticaal geïntegreerde fabrieken 
probeert Balta de productie voortdurend te 
verbeteren via een ‘Operational Excellence’ 
programma, waarbij we de principes 
van ‘Lean Manufacturing’ toepassen. 
Een ‘Total Quality Management’- systeem 
in al onze productievestigingen garandeert 
dat we producten van de hoogste 
kwaliteit vervaardigen die voldoen aan 
veeleisende normen.

We streven ernaar 
om voor al onze 
belanghebbenden de 
meest standvastige 
producent in de 
sector te zijn.
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Werken bij Balta gaat 
om het ontdekken, 
ontwikkelen en 
benutten van talenten. 

Onze mensen

Omdat we om onze mensen geven, gaan we verder dan onze medewerkers enkel 
een veilige, motiverende en stimulerende werkplek te bieden. 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. 

We creëren een klimaat van open communicatie en engagement van werknemers. 
We hechten veel belang aan een optimale employer branding, versterkt door onze 
aanwezigheid op sociale media. We werken aan het Balta werkgeversmerk om een 
sterker engagement met onze medewerkers te stimuleren en meer fans te werven 
binnen en buiten ons bedrijf. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om de 
beste mensen aan te trekken, te motiveren 
en te behouden.

De groepsgeest wordt verder uitgebouwd via ons actief jaarlijks programma van 
events voor onze medewerkers en hun familie, waaronder tal van culturele en sportieve 
events, veiligheids- en gezondheidsacties en familie-activiteiten. 

Het sterk internationaal karakter van ons bedrijf wordt extra onderlijnd door de 
50 nationaliteiten die hier samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit leidt 
tot een beter bestuur en betere prestaties.

We zijn fier op onze medewerkers, want dankzij hun dagelijkse inzet kunnen we als 
groep onze ambitieuze doelstellingen waarmaken.
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Van visnet tot tapijttegel

modulyss heeft zich aangesloten bij 
Healthy Seas, een sectoroverschrijdend 
initiatief dat afgedankte visnetten recycleert en 
opnieuw verwerkt tot ECONYL-nylongaren.

In 2018 produceerde modulyss 742.023m2 

tapijttegels met Econyl-garen. 

People
Balta neemt zijn sociale verantwoordelijkheid op door goede doelen te 
steunen. Zo hebben we, onder meer, bloeddonaties georganiseerd onder 
onze medewerkers en liefdadigheidsacties gesponsord zoals  
‘De Warmste Week’. In Selendi, Turkije, nemen we deel aan een sociaal 
project waarbij we aan onze medewerkers een busdienst aanbieden om de 
immigratie van het platteland naar de stad tegen te gaan.

We stellen hoge eisen op het vlak van gezondheid en veiligheid om efficiënte 
en groeiende activiteiten te kunnen behouden. Onlangs nog hebben we 
sterk ingezet op veiligheid om onze veiligheidsprestaties in de hele groep te 
verbeteren.

Onze ambitie is duidelijk voor al onze medewerkers: ‘elke collega komt na 
zijn of haar werkdag of shift weer veilig en gezond thuis.’ 

Prosperity 

De tevredenheid van onze klanten en leveranciers wordt vaak afgeleid uit de 
mate waarin wij hun bedrijf doen groeien en uit de langetermijnrelaties die we 
hebben opgebouwd.

Wij engageren ons om op een verantwoorde en duurzame manier zaken te 
doen door alle lokale wetgeving na te leven. Onze bedrijven zijn gevestigd 
binnen lokale gemeenschappen waarin we een actieve rol spelen en goede 
doelen steunen. Conformiteit is een belangrijk thema bij Balta, omdat het ons 
de vrijheid biedt om onze activiteiten uit te breiden ten voordele van al onze 
belanghebbenden.

Balta voert een nultolerantiebeleid tegen fraude, omkoperij en corruptie 
en vindt een beleid voor gegevensbescherming dat beantwoordt aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR belangrijk.

Planet

Als vooraanstaande producent van zachte 
vloerbekleding behouden en winnen wij klanten door 
hun groei te ondersteunen met innovatieve, duurzame 
en hoogperformante producten. Balta vermindert zijn 
ecologische voetafdruk door de vervuiling tijdens het 
productieproces te beperken, het gebruik van hulpbronnen te 
verminderen en tegelijk zo efficiënt mogelijk tewerk te gaan. 
We ontwikkelen nieuwe producten die volledig recycleerbaar 
zijn en hebben bestaande producten aangepast, zodat ze uit 
slechts één grondstof bestaan en daardoor ook gemakkelijker 
recycleerbaar zijn.

Balta zet zich in voor ecologische duurzaamheid. 
We voldoen volledig aan de ISO 14001-norm, waarmee we 
een sterke basis hebben gelegd om onze milieu-initiatieven 
uit te voeren. Via interne en externe audits proberen we onze 
prestaties op dat gebied continu te verbeteren.

DUURZAAMHEID
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RUGS
een wereldwijde speler in 
machinaal geweven en 
getufte karpetten

Balta home is voornamelijk actief op de markt van 
machinaal geweven en getufte karpetten voor binnen- 
en buitengebruik.

Een ervaren team werkt continu aan nieuwe, op de markt afgestemde 
collecties, dessins en kleuren die inspelen op de eisen van alle klanten.

Balta home beschikt over geavanceerde productievestigingen in 
België en Turkije en is wereldwijd bekend om zijn creativiteit, knowhow, 
innovatie, kwaliteit, service en ruim productassortiment.

Naast het distributiecentrum in Rome, Georgia in de VS, opende Balta 
home een nieuw distributiecentrum voor zijn groeiende e-commerce-
activiteiten in Savannah, Georgia.

Balta home heeft zijn productassortiment onlangs 
uitgebreid met een collectie handgemaakte tapijten van 
het Belgische merk Papilio.

Met het merk Papilio, internationaal bekend om zijn innovatieve,  
stijlvolle designtapijten en herhaaldelijk onderscheiden met 
design awards, bouwen we een nieuwe business unit uit binnen 
de divisie Balta home.

De handgemaakte tapijten van Papilio vormen een complementair 
assortiment. Ze worden in nauwe samenwerking met onze klanten 
ontworpen in België, en volgens de regels van de kunst met de 
hand vervaardigd in verschillende landen ter wereld, maar vooral 
in India en China. 
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RESIDENTIAL
carpets & tiles 
voor thuis

Balta carpets & ITC

Balta carpets is de Europese marktleider in de productie van getuft 
en geweven kamerbreed tapijt op basis van polypropyleen. De markt 
wordt voornamelijk aangedreven door renovatie en in mindere mate 
door nieuwbouw. We zijn marktleider naar volume in het Verenigd 
Koninkrijk, onze belangrijkste markt en een van de grootste markten 
voor residentieel tapijt ter wereld met een sterke, traditionele voorkeur 
voor tapijt als vloerbekleding.

ITC is de Europese marktleider in de productie van getuft kamerbreed 
tapijt op basis van polyamide. ITC produceert hoogwaardige 
producten voor premium residentiële toepassingen, waarbij 
creativiteit, design, uitstraling, duurzaamheid en slijtvastheid een 
belangrijke rol spelen.

Alle kwaliteits- en veiligheidsprocessen zijn gecertificeerd door 
onafhankelijke instanties zoals PRODIS, GUT en TUV.

Balta carpet tiles (LCT)

Balta carpet tiles biedt een ruim assortiment multifunctionele luxe 
tapijttegels: Luxury Carpet Tiles (LCT) voor residentieel gebruik. 
Dit modulaire product wint duidelijk aan populariteit, omdat het 
gemakkelijk te vervoeren, te plaatsen en te vervangen is. Bovendien 
is het mogelijk om met de tapijttegels unieke patronen en mooie 
combinaties te maken.
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COMMERCIAL
carpets & tiles 
voor professionals

Arc Edition staat voor innovatief en hoogwaardig kamerbreed tapijt voor 
commerciële omgevingen waarmee specialisten in vloerbekleding, architecten, 
ontwerpers en bestekschrijvers het creatieve potentieel van performante 
vloerbekleding kunnen verkennen. Dit merk omvat een ruime keuze aan op 
stock beschikbaar kamerbreed tapijt voor gebruik in veeleisende commerciële 
omgevingen met de Service-collectie en biedt ook de vrijheid en onbeperkte 
mogelijkheden van op maat gemaakte, Chromojet-gedrukte tapijtontwerpen.

Bentley: Stijl. Service. Kwaliteit. Samenwerking. Al meer dan 30 jaar zijn 
deze principes de drijvende krachten achter Bentley, het grootste bedrijf 
in Californië voor het ontwerp en de productie van tapijt. Bentley beschikt 
over een toonaangevend designteam binnen de industrie, dat erkend wordt 
voor zijn consistente innovatie en met een erkende reputatie van succesvolle 
productvernieuwingen. Daardoor is het bedrijf een vooraanstaande leverancier 
van bekroonde, hoogwaardige tapijttegels en kamerbreed tapijt voor 
commerciële interieurs. Het is een iconisch merk dat gekozen wordt zowel door 
bestekschrijvers, architecten en designers als door eindklanten. Bentley heeft 
zijn succes te danken aan de langlopende steun van de designgemeenschap, 
zijn focus op duurzaamheid en het ruime, wereldwijde platform voor zijn 
eindklanten. De indrukwekkende groei van Bentley werd gestimuleerd door 
grote investeringen in zijn uiterst efficiënte productievestigingen, die het LEED 
Gold-certificaat (Leadership in Energy and Environmental Design) kregen.

modulyss ontwerpt, vervaardigt en levert unieke tapijttegels voor de 
internationale contractmarkt, vanuit zijn eigen fabriek in Zele, België.  
De tapijttegels van modulyss zijn ontworpen voor architecten, designers en 
andere beslissingnemers in een commercieel project met het oog op een 
kwaliteitsvolle en trendy vloerbekleding en zijn beschikbaar in verschillende 
kleuren, structuren en patronen. modulyss heeft meer dan 25 jaar ervaring in 
de tapijttegelsector en is actief in meer dan 95 landen ter wereld. modulyss 
is uitgegroeid tot een bedrijf dat de gevestigde giganten uitdaagt met een 
sterke eigen identiteit. Als onderdeel van Europa’s grootste tapijtfabrikant, 
Balta Group, beschikt modulyss over de flexibiliteit om zich aan te passen 
aan de marktomstandigheden en kan het bedrijf rekenen op de steun van de 
moedervennootschap.
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NON-WOVEN
naaldvilt voor beurzen,  
tapijtbacking en  
technische non-wovens

Captiqs, het merk voor non-wovens van Balta Oudenaarde, is een 
belangrijke Europese producent van technische en residentiële 
vernaalde non-wovens, gemaakt van zuivere en gerecycleerde 
polypropyleen en polyesterstapelvezels.

Captiqs biedt duurzame, non-woven oplossingen voor uiteenlopende 
toepassingen in de automobielsector, in gebouwen (isolatie), 
op evenementen, voor reclamedoeleinden (spandoeken), liners 
en tapijtbackings. Dankzij innovatie en een dynamische aanpak 
produceren wij vernaalde, luchtdoorlatende, gebonden en 
gekalanderde non-wovens, die perfect aan de behoeften van onze 
klanten beantwoorden.

Onze polypropyleenactiviteiten zijn verticaal geïntegreerd waardoor 
we controle hebben over elke fase van het productieproces, van de 
grondstoffen tot de afgewerkte non-wovens. Bovendien voldoen al 
onze processen aan de ISO9001- en ISO14001-managementsystemen, 
evenals aan alle wettelijke vereisten.
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www.baltajobs.be
Kom bij ons werken !



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