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Sint-Baafs-Vijve, 17 november 2017 
Voor onmiddellijke publicatie 

 
 

Balta Home USA (div. karpetten) opent nieuw distributiecentrum in Georgia 

 

Tom Debusschere, CEO Balta Group: “De reorganisatie van ons distributienetwerk van karpetten in de VS 

ondersteunt onze toekomstige groeiambities en biedt de infrastructuur om onze klanten effectiever te kunnen 

ondersteunen in hun groeiende e-commerce verkoopkanalen.”  

 

Balta Home USA verhuist naar een nieuw distributiecentrum van 30.658 m² (330.000 ft2) in Rome, Georgia om 

meer capaciteit te bieden voor de Noord-Amerikaanse markt. 

 

Balta Home werkte vroeger vanuit twee magazijnen die in dezelfde staat gevestigd waren, in Dalton en Calhoun. 

Door het nieuwe distributiecentrum van Balta Home zullen de efficiëntie verbeteren, de arbeids- en 

verpakkingskosten verlagen terwijl we het hoge serviceniveau kunnen verderzetten. Het gebouw is uitgerust met 

100% LED-verlichting en met gescheiden afvalstromen voor plastic, karton en andere recycleerbare materialen. 

 

Met een kantoorruimte van 930 m² (10.000ft2) voor de afdelingen verkoop en marketing, zal het distributiecentrum 

tussen de 75 en 100 mensen tewerkstellen, afhankelijk van de periode van het jaar. Het centrum is verdeeld in 

drie zones met een logische flow – inbound, verpakking en outbound en heeft 24 laadkaaien, geschikt voor het 

laden van 14 vrachtwagens tegelijk. Een deel van het magazijn zal worden gebruikt om extra capaciteit te kunnen 

bieden voor de groeiende e-commerce activiteiten van Balta Home, die een groei van 1.500 tot 2.000 SKU 

voorziet in de komende maanden. Bovendien zal dit ons ook toelaten om ons toe te leggen op nieuwe 

distributiekanalen. De kantoren en showroom op 5th Avenue in New York zullen verder gebruikt worden. 
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Het distributiecenter werd officieel geopend op donderdag 16 november met een lintdoorknipping in aanwezigheid 

van de lokale burgemeester van Rome, Georgia, het senior Balta Home management en de Balta Group CEO 

Tom Debusschere. 

 

De nieuwe locatie is gevestigd in: 

6739 New Calhoun Hwy Bld #100 

GA 30161 Rome 

United States 

T: (+1) 706 278 8008 

F: (+1) 706 278 8108 

balta.us@baltagroup.com 

 

 
Op de foto: v.l.n.r.: Jenny Barfield, Alyssa Doutre, John D.Fache, Janie Doss (mayor of Rome, GA), Scotty 

Hancock, Tom Debusschere (CEO Balta Group), Marc Dessein (MD Balta Home), Hardman Knox, Hans Fossez 

(President Balta Home USA), Philip Hight. 
 

 
Voor meer informatie, contacteer: 
Geert Vanden Bossche – Marketing Director Balta Group 

T. +32 56 62 23 16 or marketing@baltagroup.com 

 

Over Balta 

Balta is een toonaangevende producent van textiel vloerbekleding en verkoopt in meer dan 135 landen 

wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (geweven karpetten), Balta Residentiële Tapijten & Tegels 

(onder de merknamen Balta en ITC), Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen modulyss, Arc 

Edition en Bentley) en Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Balta stelt meer dan 3.600 FTE’s te werk 

op 9 productiesites en in distributiecentra in België, Turkije en de Verenigde Staten. Meer info op: 

baltagroup.com. 
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