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Az Aolite Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság története 21 évvel ezelőtt kezdődött. A céget 
1996-ban Hu Penfei alapította Budapesten,   amely fő te-
vékenységi területe a cipők forgalmazása.
 Pár év eltelte után olyan mértékű fejlődésen ment ke-
resztül az Aolite Kft., hogy Magyarország kereskedelmi pia-
cán ma már az egyik legkedveltebb márkák közé tartozik.
 A cég a nemzetközileg bejegyzett „Aolite” márka kizá-
rólagos tulajdonosa, a magyarországi és európai „aolite” 
márkájú cipők forgalmazója.

The history of Aolite Trade and Service Limited Company 
started 21 years ago. 
 The company was founded in 1996, in Budapest by Hu 
Penfei, its main field of activity is the sales of shoes.
After a couple of years, Aolite has gone through of such 
development, so that it became one of the most popular 
brands on the Hungarian market today.
The company is the sole owner of the internationally reg-
istered “Aolite” brand, the distributor of Hungarian and 
European “aolite” shoes.
  Our street and sports shoes for men, women and chil-
dren are made of leather, plastic and textile upper in ac-
cordance with the latest trend design. It has always been 
important to us that the shoes distributed by us belong in 
the middle price category. So we made this brand availa-
ble to many people.
 Our company has set itself the goal of providing good 
quality at reasonable prices.
 Each year, our designers surprise our customers with a 
new design so we are constantly expanding our range of 
models.
Our products: footwear from size 18 to size 47 - slippers, 
sandals, canvas shoes, gym shoes, sporty street shoes, 
boots.
 As of now, after two decades the Aolite Kft. has grown 
into a well-known shoe brand in Central and Eastern Eu-
rope.
 In the meantime, we have gained great experience in 
field of fashionable street shoes as well.
 Today, Aolite shoes can be bought in Hungary, the 
Czech Republic, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, 
Ukraine and Romania.
 By joining other investors, the company created the 
“Wenzhou Martk” market hall in 2014. 
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 In the center of Budapest, VIII. district, on the site of 
“Ganz-MÁVAG” after the renovation the halls and build-
ings had been shaped into a form which provide enough 
space for more traders in a modern environment.
 Our stores are open every day of the year and waiting 
for customers from Hungary and abroad.
 Currently, there are 100 stores on 15,000 m² floor space 
and we have more than 20 spacious warehouses and 3 
large parking spaces.
 We mainly deal with clothing products, but footwear, 
leather goods, toys can also be found in this business com-
plex.

Contact: Hu Pengfei
Mobile: +36309311518

E-mail: aolite@123.com

 Férfi, női és gyermek utcai és sportcipőink a legújabb 
divatirányzatnak megfelelően készülnek bőr, műanyag és 
textil felsőrésszel. Fontos szempont volt számunkra min-
dig, hogy az általunk forgalmazott cipők a közép árkate-
góriába tartozzanak. Így sok ember számára elérhetővé 
tettük ezt a márkát. 
 Cégünk azt a célt tűzte ki maga elé, hogy kedvező áron 
megfelelő minőséget tudjunk nyújtani.
 Minden évben a tervezők új dizájnnal lepik meg a vásár-
lóinkat, így folyamatosan bővítjük a modellválasztékunkat.
Termékeink: lábbelik 18-as mérettől 47-es méretig – pa-
pucsok, szandálok, vászoncipők, tornacipők, sportos utcai 
cipők, bakancsok
 Jelenleg, két évtizeddel később az Aolite Kft. cég egy 
mindenki számára jól ismert cipőmárkává nőtte ki magát 
Közép- és Kelet-Európában. 
 Időközben nagy tapasztalatra tettünk szert a divatos ut-
cai cipők területén is.
 Napjainkban az Aolite cipőket Magyarországon, Csehor-
szágban, Szerbiában, Szlovéniában, Bosznia-Hercegoviná-
ban, Ukrajnában és Romániában lehet megvásárolni.
 A többi befektetővel összefogva a cég 2014-ben létre 
hozta a „Wenzhou Martk” elnevezésű piac-csarnokot. Bu-
dapest központjában a VIII. kerület Ganz-MÁVAG terüle-
tén belül felújítás után kerültek kialakításra a csarnokok, 
épületek, amelyek több kereskedőnek biztosítanak helyet 
egy modern környezetben.
 Az év minden napján nyitva tartó üzleteink várják a ve-
vőket Magyarországról és külföldről is.
 Jelenleg 15000 m² alapterületen 100  üzlet működik és 
több mint 20 tágas raktárral és három nagy területű par-
kolóval rendelkezik.  
 Nagyrészt ruházati termékekkel foglalkozunk, de a láb-
beli, bőrdíszmű, játék is megtalálható ebben az üzlet-
komplexumban.

Kapcsolattartó: Hu Pengfei
Mobil: +36309311518

E-mail: aolite@123.com


