
 
 

Belintra nv - Aalbroekstraat 3, 9890 BE-Semmerzake 

t. +32 (0)9 389 00 00 f. +32 (0) 389 00 90 e. info@belintra.be  1 

 

Contactpersoon:  Erika Jacobs 
  +32 (0)9 389 00 00 

erika.jacobs@belintra.com 

 
 

Belintra opent een filiaal in Zwitserland 
 
 
SEMMERZAKE (BE) - AVENCHES (CH), 9 september 2014 – Om haar internationale expansie te 
ondersteunen heeft Belintra NV een filiaal opgericht in Zwitserland. 
 
Belintra, dat reeds jarenlang actief is op de Belgische markt en ook in enkele exportmarkten, wenst door de 
opening van een filiaal in Zwitserland zijn marktaandeel daar sterk te verhogen. Belintra was reeds op deze 
markt actief via een lokale partner Medi-cart. De beslissing om een eigen filiaal op te richten geeft het 
bedrijf de mogelijkheid om meer voeling te hebben met de markt en een grotere stock aan te leggen om de 
klanten sneller en beter te bedienen. 
 
Vanaf 12 september zullen de kantoren, showroom en magazijnen operationeel zijn te Avenches. Belintra 
zal in de showroom op een constante manier een selectie uit haar gamma producten voor het 
optimaliseren van logistieke processen in de zorgsector kunnen beschikbaar stellen voor de 
geïnteresseerde zorginstellingen.  
 
Het assortiment omvat verdeelwagens voor medicatie en verzorging, mobiele werkstations die standalone 
of gekoppeld aan de verdeelwagens kunnen gebruikt worden, oplossingen voor modulaire interne opslag, 
verschillende types wagens voor intern transport tussen verschillende afdelingen en aanvullende manden, 
bakken en plateaus. Daarnaast is er ook een specifiek gamma voor sterilisatieafdelingen en een uitgebreid 
aanbod voor de behandeling van linnen en afval. 
 

#   #   # 

Belintra NV werd in 1965 opgericht in België en is een toonaangevende aanbieder van veilige, doordachte 
logistieke oplossingen voor de zorgsector. Meer informatie over het bedrijf en de producten is te vinden op 
www.belintra.com.  
 
Gegevens Belintra Zwitserland : 
Belintra SA - Route de la Plaine 45 - CH-1580 Avenches 
Contact : Dave Van Nieuwenhuyze - +41 (0)26 400 07 57 – info-ch@belintra.com 
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