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FAUSOL A/S, der er leverandør til planteskoler, byggemarkeder og
butikskæder inden for sphagnum, gødning og bekæmpelsesmidler,
har indgået en aftale med GARDMAN (UK) om et tæt samarbejde
omkring Skandinavisk distribution af Europas største sortiment af
fugleartikler til haven samt et kæmpe udvalg af havetilbehør.
Fugleartiklerne alene består af mere end 400 varenumre, fordelt
på bl.a. fuglehuse, foderautomater, fodrebrætter og
insekthuse.
Kategorien med havetilbehør er opdelt i 5 underkategorier og
omfatter stort set alt hvad man kan tænke sig til brug i haven,
terrassen eller på altanen.
 Udplantning omfatter et stort udvalg af minidrivhuse,
drivhuse, plantestøtter og vandkander.
 Havepleje omfatter ampler, krukkeophæng, altankasser, rosenbuer og obelisker.
Desuden føres et meget stort tilbehørs-program bestående af bl.a. net og hegn,
bedkanter, haveredskaber, -sakse og –save samt opbindingsartikler.
 Belysning omfatter LED solcellelamper i høj kvalitet i mange flotte designs og farver.
 Covers har en hel kategori for sig selv og omfatter ca. 150 forskellige overdæk til
havemøbler, parasoller og grill.
 Dørmåtter er også en kategori for sig. Her findes et stort udvalg af dørmåtter i
forskellige designs, materialer og kvaliteter. Et ”must have” for enhver husejer.
FAUSOL har Skandinavisk lager i Roskilde og med de mange spændende nyheder vil lageret
blive udvidet betragteligt for hurtig ekspedition til det Skandinaviske marked.
Det nye samarbejde med GARDMAN omfatter logistik, produktion og indkøb i bl.a. Østen og vil
have fokus på design og kvalitet til gode priser. Desuden vil vores kunder kunde drage
fordel af butiksklart POS-materiale samt salgsklare og indbydende displayløsninger.
Vi vil til stadighed søge, at skabe en up-to-date produktlinie, som kombinerer gamle sællerter
med nye og trendsættende have- og fugleartikler.
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