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LINET Group rozšiřuje své aktivity akvizicí společnosti Derma Pro
Tech
Dordrecht, Nizozemsko – Společnost LINET Group dnes oznámila, že dokončila akvizici
firmy Derma Pro Tech.
Společnost LINET Group, jako evropská jednička v oblasti výroby zdravotnických lůžek a přední
poskytovatel nemocničních a ošetřovatelských řešení, nabízí již širokou škálu lůžek, antidekubitních
matrací, nábytku a kompletní servisní řešení pro nemocnice, pečovatelské domy a domovy důchodců.
Společnost Derma Pro Tech doplňuje portfolio služeb pronájmu společnosti LINET France, dceřiné
společnosti LINET Group.
„Díky této strategické akvizici rozšiřujeme naši působnost v oblasti služeb pronájmu ve Francii a
získáváme přístup k novým regionům a zákazníkům,“ říká Tomáš Kolář, generální ředitel společnosti
LINET Group a prezident společnosti LINET France. „Pronájem je jedním ze základních kamenů
našeho podnikání ve Francii, a právě jsme obnovili smlouvu o pronájmu s organizací APHP, která je
největší smlouvou o pronájmu v Evropě a pokrývá přibližně 40 nemocnic v Paříži. Díky tomu, že
společnost Derma Pro Tech poskytuje nejlepší služby ve své třídě a má loajální zákaznickou základnu,
v kombinaci s našimi silnými stránkami budeme schopni nabídnout zákazníkům skvělé služby po celé
Francii. V neposlední řadě jsme rádi, že Eric Moreau a Gaëlle David, prodejci a zakladatelé
společnosti, se připojí k LINET France a dále nám pomohou rozvíjet činnost pronájmu.“
„Společně se společností LINET France můžeme nyní přenést naše podnikání na další úroveň a těším
se, že budu součástí této cesty,“ připojil svůj komentář Eric Moreau.
Společnost Derma Pro Tech bude začleněna do operací společnosti LINET France.

LINET Group
LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických
lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská zařízení.
Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává bezmála 1500 lidí. Své produkty vyrábí ve
dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta zemí po celém
světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové výrobky maximálně
přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména z prověřené
kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních procesů. Pro
sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky prestižních univerzitních
nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí prostřednictvím dceřiných
společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také rozsáhlou síť partnerských
distribučních společností. Více na www.linet.cz.
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