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Cégünk, mint a GOLDENLAND férfi ruházat 
és SANTINO SARTO márkák képviselője, célja, 
hogy  széles választékú ing és rendkívül nagy 
nyakkendő kollekciójával kiszolgálja az öltözé-
kükre igényes urakat.
 A  magyar tervezésű férfi ruházati kollekció 
nagykereskedelmével foglalkozó cég 1993 óta 
van a kereskedelemben, hogy széles választé-
kú ing és nyakkendő kollekciójával kiszolgálja 
az öltözékükre igényes urakat. 
 Az ingek és nyakkendők mellett kötöttá-
ru, öltönyök, nadrágok , esküvői mellényke 
és egyéb férfiruházati kiegészítők (mint  al-
sónadrágok, trikók, zoknik, mandzsettagom-
bok és mandzsettatűk ) teljes kínálata teszi 
lehetővé, hogy az öltözködni 
szerető férfiak megtalálják a 
számukra legmegfelelőbb ter-
mékeket.  
 Céljuk, hogy üzleteikben a 
férfi ruházattal kapcsolatos vá-
sárlói igényeket teljes körűen 
kielégítsék.
 Nagykereskedelmi szinten 
mára már országos és külföldi 
partnerhálózatot építettek ki, 
valamint  a márka  már több 
mint 20 országban is védettsé-
get élvez.
 Goldenland márkajelzésű 
termékeik, az eleganciát kedve-
lő férfiak kedvencei ,alapvető-
en férfi ingek és nyakkendők, a 
hagyományos stílust képviselik. 
(www.goldenlandfashion.hu)

Our company was presented on hungarian 
overgarment market, as the sale distributor of 
GOLDENLAND and SANTINO SARTO branded 
men’s wear articles.
 Due to the persistent work Goldenland and 
Santino Sarto became a registered trademark 
not only in Hungary, but in over 20 countries 
in Europe.
 The traded goods are mostly shirts and 
neckties but You can also find fine quality 
polo, suits and underwear etc. in our collec-
tion.
 Each article is produced with high qual-
ity textiles. We also sell T-shirts, polos, 
sweaters, wedding vests and accessories. 

Our primal intention is to sat-
isfy all demands of customers.
On the level of wholesale trade, 
we built a nationwide partner-
ship, therefore Goldenland 
and Santino Sarto products 
are available in many hun-
garian and european cities.
Our wholesale is located in 
Budapest, Hungary, operate a 
brand name (Goldenland) sell-
ing men’s clothing and acces-
sories.
 Our target customers are el-
egant, fashionable men.
Goldenland brand has been 
presented in 1993. The 
brand offers mostly classi-
cal men’s shirts and neckties 
articles. The garments are 
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 Santino Sarto kollekció felsőkategóriás, magas vá-
sárlói igényeket kielégítő, egyedülálló minőségű és kü-
lönleges eljárással készült nemes alapanyagokból és 
gazdagon kidolgozott részletekkel kerül forgalomba. 
Mindezek kiegészítéseként finom selyemből készült 
nyakkendőket  prezentálnak. (www.santinosarto.com)
Mindkét márka kiváló minőségű alapanyagokból és ellen-
őrzés mellett készül.
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really famous in hungarian market and in the neigh-
bour countries too, cause of the good styling, fabrica- 
tion and quality (www.goldenlandfashion.hu).
 Santino Sarto characterized by excellent quality. Sim-
plicity, elegance and good wearability for business men. 
The fabrication of these styles is special ,fine premium 
quality cotton. We also offer silk neckties to these shirt 
styles (www.santinosarto.com).
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