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Van alle markten thuis
De jonge handelsondernemening OutTrade – voorheen
bekend als Gusto Holland – is van alle markten thuis.
Of het nu gaat om tuinbergingen, kunststof, terrashaarden
en -heaters, kaarsen, barbecues, meubelen, potterie of
dieren, OutTrade biedt in ieder segment een groot en
gevarieerd assortiment.

OutTrade is een jonge handelsonderneming die is gestart in oktober
2004. Door de grote uitbreiding van het assortiment is besloten de
naam Gusto Holland te wijzigen in OutTrade. De magnoliaboom als
logo symboliseert een ‘groene’ paraplu, waaronder de verschillende
productgroepen van OutTrade vallen. Twee belangrijke merken die
door OutTrade gevoerd worden zijn Fayoum Oasis en Biohort.

Fayoum Oasis
Fayoum Oasis is een Egyptische onderneming die geleid wordt door
OutTrade. Fayoum Oasis produceert traditionele, handgemaakte en
ambachtelijke potterie en houten producten. Iedere pot draagt de
kenmerken van de ambachtsman die het betreffende exemplaar
gemaakt heeft. Hierdoor stammen veel vormen van de producten

worden geleverd in de vorm van een bouwpakket en

af van traditionele lokale gebruiken, zoals waterkruiken, vuurpotten

zijn eenvoudig zelf te monteren en te plaatsen.

en voorraadpotten.

Waar te zien?
In samenwerking met Fayoum Oasis biedt OutTrade de mogelijkheid

Het brede assortiment van

om op verzoek van de klant bepaalde artikelen naar wens te

OutTrade is te zien op de

ontwikkelen en produceren.

GardenBusiness (standnummer 202)
en op de Green Expo te Gent (B) van

Biohort

28 tot en met 30 september 2008

OutTrade is eveneens de Nederlandse handelsagent voor de tuin-

(standnummer 1478).

bergingen van Biohort. Biohort maakt het mogelijk om fraai en
praktisch tuinproducten op te bergen, in de tuin, op het balkon of op
de camping. Biohort biedt een pasklare oplossing in veel formaten,
van tuinkast tot berging, van bergkist en StoreMax tot hobbybox en
coverbox. Kortom; slimme opbergers met een strak design dat past
bij moderne architectuur.
Duurzaamheid is een vaststaand gegeven bij Biohort; op alle
producten biedt Biohort een garantie van 20 jaar. Alle producten
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