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1. Onze Missie

Provide solutions for 
safer and smarter
logistics throughout 
different healthcare
departments
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• Opgericht in 1965
• Hoofdzetel

België (Semmerzake)

• Filialen
2014 : Zwitserland (Avenches)
2015 : USA (Magazijn, SC)

• Export naar 20+ landen wereldwijd
• Twee belangrijkste strategische focuspunten

Mobiele IT en Beveiligde Medicatieverdeling (incl. sloten en toegangscontrole)
Apotheek → Verpleegpost → Patiënt

Sterisystem® = Verhoogde patiëntveiligheid door het verminderen van beschadiging 
aan steriele pakketten

CSA → Steriele Berging → OK

2. Kerncijfers en Strategische Focus
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Management team

Partners (v.l.n.r.)
• Geert Schepens 

• VP Business Development
• Kris Liesmons

• CEO
• Dirk Deruytere

• VP Sales & Marketing 
Strategy
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3. Een kleine organisatie met gemotiveerde medewerkers
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4. Sociaal Engagement

• Sedert 2010 werken we samen met 
het maatwerkbedrijf WAAK.

• Voor diverse productlijnen doen ze 
pre-assemblage.

• Eindassemblage gebeurt dan in onze 
eigen productie-eenheid.
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6. Oplossingen om uw uitdagingen aan te pakken

• Medicatieverdeling met mobiele IT en 
toegangscontrole

• Modulaire Verpleeg- en Zorgwagens

• Inpaktafels en instrumenten- en 
transportmanden

• Opslagsystemen

• Intern & extern transport

• Manden, bakken en logistieke accessoires

• OptiScanBan®

• Linnen- en afvalbehandeling
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Medicatieverdeling met IT en 
toegangscontrole
• Medicart Lades Standaard (met IT)

• Medicart Lades Small (met IT)

• Medicart Rolluik

• Oplossingen voor toegangscontrole en 
vergrendeling
• USB gestuurd (unieke 2-zone sluiting)

• Keypad

• Badge

• Elektronisch cijferslot
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Mobiele Werkstations

1. Roll-IT 
• Kan apart of in combinatie met 

een Medicart worden gebruikt

2. Powered IT Cart

3. Laptopwagens
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Modulaire Verpleeg- en Zorgwagens

• Open modulaire 
verpleegwagens voor 
modules 600 x 400 in 
diverse maatvoeringen

• Gesloten modulaire 
zorgwagens voor modules 
400 x 300
• Zonder deur

• Met transparante deur en 
cijfer- of badgeslot 
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CSA & OK: een compleet gamma voor een 
gegarandeerd steriele logistieke stroom

• Sterisystem® Dry-Base® 
instrumentenmanden en Steri-TOP 
deksels

• Sterisystem® Perfo-Safe® 
draadmanden en -schappen

• Hoogte-verstelbare inpaktafels
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Opslagsystemen

• UBeFlex® modulair 
open opslagsysteem

• UBeTrack™ compact 
mobiel 
opslagsysteem

• Modulaire kasten
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Intern Transport
• Open RVS Stericart

• Gesloten RVS Stericart

• Gesloten aluminium wagens

• Rolluik transportwagens

• Intrabox rolcontainers

Extern Transport
• Gesloten RVS transportwagen 

met extra verstevigingen
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Manden, Bakken en Logistiek Toebehoren

• Modulaire PC of ABS manden en 
bakken

• T-clear, Vita en Medina 
medicatiebakjes

• Etikethouders die het FIFO-Kanban 
concept ondersteunen
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Het nieuwe OptiScanBan®
• Tijdbesparende 

etikethouders die op alle 
types manden en bakken 
bruikbaar zijn, alsook op 
schappen

• State-of-the-art software 
om de herbevoorrading te 
optimaliseren*

* Momenteel enkel beschikbaar in België en Zwitserland.
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Linnen- & Afvalbehandeling

• Verzamelaars voor linnen en afval

• Etagewagens

• Open linnen verdeelwagens

• Afvaltransportwagens

• Intrarack all-round opslagsysteem
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Ons Service Team biedt een uitgebreide dienstverlening

• Belintra heeft een eigen Dienst na verkoop waar de klant bij terecht kan in geval van nood 
aan technische ondersteuning. Via de website zijn de service aanvragen heel gemakkelijk in 
te dienen en verder op te volgen.

• Tevens biedt Belintra preventieve of omnium onderhoudscontracten aan. Gedetailleerde 
informatie is te verkrijgen in samenspraak met uw contactpersoon.

• Het Service Team kan ook grondige opleidingen geven aan de medewerkers van de 
technische dienst.

• Desgewenst staan ze ook in voor installaties in situ.
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Nieuwe concepten

• CPQ 
• Configuratie, invulling en 

2D en 3D visualisatie 

• UBeFlex® en UBeTrack™

• Alle types Medicart, al 
dan niet met IT en 
vergrendeling
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Nieuwe concepten

• Belintra AIR*
• Een huurconcept om de 

instapdrempel voor 
duurdere (IT) producten te 
verlagen

* Enkel voor de Belgische markt
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www.belintra.com  
info@belintra.com
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