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 الستشارات صناعات النسيج ش.م.م اوتاتكس مصر
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Consulting Textile Industries S.A.E 

  مصر  
ش.م.م الستشارات صناعات النسيج    

OUTATEX Egypt 
Consulting Textile industries S.A.E 
New Nozha - 11843 Cairo 
84 Joseph Tito; Fayrouz Tower 5th floor 

 

Tel.   : +20 2 26214637, 38 
Fax   : +20 2 26214634 
Mobile: +20 127 117 5801  
E-Mail:egypt@outatex.com 
www.outatex-egypt.com  
 

 

09.June.2019 
 

New Representative in Egypt 
 

Dear STOLL Customers, 
 

Stoll, the world leading German manufacturer of flat knitting machines, expresses the 
willingness to have a stronger presence in the Egyptian Market and to offer the honoured 
Egyptian customers superior support, experience & service. 
 

Therefore, starting from the 1st of June 2019, OUTATEX Egypt, becomes the authorized 

Commercial Representative and Service-Partner for the company H. STOLL AG & Co. KG in 
Egypt. 

 

 جمهورية مصر العربيةفي جديد  تفويض
  

 ،المحترمين ‘‘ STOLL شتول‘‘عمالء شركة السادة 
 

رغبتها بالحضور األقوى عن  المستطيل، تعبر آالت التريكو الرائدة عالميا في صناعة األلمانية‘‘ شتول‘‘إن شركة 
 .وعن رغبتها بأن تقدم لزبائنها الكرام مزيدا من الدعم والخبرة والخدمة الفنية ةالسوق المصريفي 

 

 ‘‘ش.م.م إلستشارات صناعات النسيج مصر ‘‘ شركةال تصبح 2019يونيو اول من ولذلك واعتبارا 
 .جمهورية مصر العربيةفي  ‘‘ STOLL شتول‘‘لشركة  ما بعد البيعومركز خدمة  المعتمد التجاريمفوض الهي 

 

 
 

 

 النزهة الجديدة ، دور خامس، المطار برج فيروز، محور جوزيف تيتو 84، القاهرة

Cairo, 84 Joseph Tito Road, Fayrouz Tower, 5th floor, New Nozha 

Phone: +20 2 262 14637, 38  -  Fax: +20 2 262 14634 

e-mail: egypt@outatex.com, website: www.outatex-egypt.com 

Mobile: Ing. Ahmed Makki     .احمد مكيم    +20 100 7280581 

Mobile: Alaa Ibrahim             1175801 127 20+   عالء ابراهيم 

 
 

Looking forward to a successful cooperation                                          الطيب نتطلع الى مزيد من الثقة والتعاون  

 Faithfully                                                             مع أطيب األمنيات              
 

H. STOLL AG & Co. KG 

D-72760 Reutlingen 

 i. V.  Matthias Knecht  

       Sales Manage 

Matthias.Knecht@stoll.com 

شتولشركة   

 ماتياس كنيشت

 مدير المبيعات
Tel. +49 7121-313440 

 

OUTATEX Egypt 

Gen. Manager Dr Nabil Oulabi 

nabil.oulabi@outatex.com 

 مصر  

 علبي مدير عام د. نبيل
 +20 111 0714917 

+49 172 680 1447 

 
 

 

 Contact information: 

 

 :الرجاء االتصاللخدمتكم و 
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