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Protože milujeme obuv.
Trendy v obuvi podzim/zima 2018

Kolekce na podzim a zimu přináší nespočet nových trendů, které jsou charakteristické svojí pestrostí. 
Dosud nikdy nebyla tolik žádána extravagance, a proto motto nové sezóny zní „Pozornost se upírá 
na obuv“! Tématem číslo jedna jsou nápadné a masivní podešve, které se objevují jak u tenisek v chunky 
stylu, tak u kotníkové obuvi a kozaček.
Na výsluní zůstává trend, který se anglicky označuje jako athleisure, tedy kombinace sportovního 
a ležérního stylu. Tenisky a sportovní obuv se vyskytují v podobě tenisek na platformě, ale i jako krásné 
designové kousky s ozdobami a vzory. Co se týče zimní obuvi, kromě klasických modelů bude 
hitem také tzv. ponožková obuv (sock boots) a módní kozačky nad kolena. Kotníková obuv a obuv 
v motorkářském stylu zažije módní renovaci díky ležérním přezkám, obuvnickým kroužkům a nýtům. 
V mrazivých dnech budou našimi společníky modely s umělou kožešinou, která je aktuálně natolik in, 
že se objevuje i na kabelkách.
#deichmann_cz
#protozemilujemeobuv

Protože milujeme módu.
Módní trendy podzim/zima 2018

Trendy v sezóně podzim/zima 2018 jsou rozmanité jako nikdy předtím, což s sebou přináší širokou 
paletu stylů. Velkou roli hrají retro prvky, jako jsou zdůrazněná ramena 80. let nebo pop-art 90. let, 
ale setkat se můžeme i s detaily inspirovanými viktoriánskou módou. Siluety jsou dlouhé a vypasované, 
ale i oversize nebo áčkové. Šaty se nosí v délce mini i maxi. Také na podzim bude pokračovat trend 
nostalgických květinových potisků, které se utkají o pozornost s patchworkovými a zvířecími vzory. 
Objevují se tlumené hnědé a zemité tóny i zářivé elektrizující barvy. Na výsluní budou také kreace 
inspirované kybersvětem nebo módou technoparty, ale i žensky hravé romantické outfity.

Nakupujte chytře a luxusně.

Obuv, kam se podíváš… Tak to vypadá u společnosti Deichmann, nad jejíž nabídkou ve 113 prodejnách 
v České republice a v internetovém obchodě zaplesá srdce každého milovníka módy! Trendy modely 
na nadcházející sezónu podzim/zima najdete v prodejnách Deichmann a v internetovém obchodě 
na www.deichmann.com jako vždy za trvale nízké ceny.
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Nové trendy v módní obuvi:

TENISKY: Sportovní móda už se neomezuje jen na fitness centra, ale stala se každodenní součástí 
našich outfitů. A platí to i pro oblast obuvi, které vládne sportovní styl a siluety inspirované například 
běžeckými modely. 
 
CHUNKY TENISKY: Jsou tak ošklivé, až jsou krásné... Zní to možná divně, ale je to tak. :-) 
Díky originálnímu tvaru a retro vzhledu jsou v této sezóně prakticky nepostradatelné.
 
OBUV NA PLATFORMĚ: V souvislosti s módním comebackem 90. let je nyní na vzestupu trend chunky 
boots, tedy obuvi s objemnou, robustní a někdy i zubatou podešví. 

PONOŽKOVÉ KOZAČKY: Nabídka ponožkové obuvi je velmi rozmanitá. Módní, obepínající a ženský 
střih z ní činí nejen velmi pohodlnou, ale také vysoce žádanou záležitost.

KOTNÍKOVÁ OBUV: Nabídka kotníkové obuvi je velmi rozmanitá. Módní, obepínající a ženský střih 
z ní činí nejen velmi pohodlnou, ale také vysoce žádanou záležitost.
  
LODIČKY: Obuv, která vám jako mávnutím kouzelného proutku opticky prodlouží nohy, je i nadále 
symbolem ženskosti a elegance. Nejenže dokáže krásně doladit elegantní outfit, ale pozvedne 
i ležérnější look.

SLAVNOSTI: V souvislosti s lidovými slavnostmi a festivaly stoupá obliba krojů – ať už v tradiční,
nebo v moderní podobě. Pro dokonalý look je však potřeba nejen náležitý oděv, ale také odpovídající
doplňky, zejména obuv a kabelka.
 
ROCKOVÝ STYL: Pro ty, kteří se nebojí vystoupit z davu, se perfektně hodí obuv v rockovém stylu 
zdobená nýty, řetízky a masivními podešvemi. Výborně vypadá v neotřelé kombinaci s elegantními šaty. 

OBUV TYPU CHELSEA: Tato klasická obuv je favoritem pro všechny milovníky prostého, elegantního 
a pohodlného stylu. V nové kolekci jsou k vidění i designově zajímavé modely.

KOZAČKY: Škála této klasické zimní obuvi sahá od elegantních modelů po kotníky přes varianty 
s nabíranou či rozšířenou holení až po modely na svůdných jehlových podpatcích. V kozačkách 
je každá žena stylová.

ZIMNÍ ČAS: Také zimní obuv se dočkala nové módní interpretace a stylových detailů. Díky tomu 
se výborně hodí jak na delší procházku zimní krajinou, tak na toulky městem. 

DĚTSKÝ STYL: I děti se zajímají o módu. Dětské modely, které v podstatě kopírují trendy v pánské 
a dámské obuvi, bývají ozdobeny nášivkami, květinovými aplikacemi, hvězdičkami, flitry nebo umělou 
kožešinou. Oblíbené jsou potisky ve stylu graffiti.

PÁNSKÁ OBUV: Nová sezóna nabízí pestrý mix sportovní obuvi, elegantních polobotek a vyšší 
šněrovací obuvi, ležérně elegantních modelů typu Chelsea nebo outdoorové obuvi určené pro 
každodenní nošení, formálnější příležitosti i vycházky do přírody.
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TOP TREND: Tenisky

Svěží vítr / 4 110 732, 4 100 724
Nadcházející sezóna přináší mnoho novinek 
a netradičních kombinací...
Nyní u Deichmanna za 499 Kč (taška vlevo) / 
399 Kč (taška vpravo)

Trefa do černého / 1 102 724
Do školy? Do práce? Za zábavou? Černé tenisky 
jsou vždycky dobrý nápad... 
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Holčičí záležitost / 1 102 715, 1 102 754, 1 102 758, 
1 102 704
Mezi námi, stačily by vám jen jedny? My je totiž 
milujeme všechny... 
Nyní u Deichmanna za 649 Kč / 699 Kč / 649 Kč / 
849 Kč 
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TOP TREND: Tenisky

Sněhobílé hvězdy / 1 102 673
Právě teď je nejlepší chvíle zazářit na módním 
nebi díky podešvi lemované ozdobnými 
kamínky...
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Nejlepší společníci / 1 102 712
Bílé tenisky jsou na tahu a budou nás provázet 
po celou sezónu... 
Nyní u Deichmanna za 699 Kč
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TOP TREND: Chunky tenisky

Překvapivě trendy / 1 103 724, 1 103 725
Sportovní obuv se nenosí už dávno jen na sport... 
Od poloviny září u Deichmanna za 849 Kč 

Kráska a zvíře / 1 111 683
Nemůžeme si pomoct. Tyhle tenisky jsou 
tak ošklivé, až jsou krásné... 
Od poloviny září u Deichmanna za 1799 Kč

Jedinečná příležitost / 1 103 721
Sáhněte po modelu v chunky stylu. 
Protože kdy jindy než teď... 
Nyní u Deichmanna za 699 Kč
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V hlavní roli platforma / 1 111 688, 1 111 689
A když chcete ukázat, že jste ve světě módy velké 
zvíře, ukažte zuby... 
Nyní exkluzivně online u Deichmanna za 999 Kč / 
1299 Kč

Na hipsterské vlně / 1 140 778, 1 140 779
Klasické polobotky jsou pasé. Pokud chcete 
jít s dobou, zvolte obuv na silné podešvi... 
Od začátku září u Deichmanna za 999 Kč / 1199 Kč

Lesk jak blesk / 1 140 780, 1 140 781
Nebo se blýskněte polobotkami v lakovaném 
vzhledu... 
Od začátku září u Deichmanna za 999 Kč / 1199 Kč

TOP TREND: Obuv na platformě
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Být sama sebou / 1 110 612
Z mnoha variant ponožkové obuvi 
si tu pravou vybere každý...
Exkluzivně online za 1199 Kč

Pro štíhlé kotníky / 1 110 606
Díky úzké holeni budou vaše nohy připomínat 
nohy laňky... 
Od začátku září u Deichmanna za 1199 Kč

Blok pro krásu / 1 110 485, 1 110 610
Že se pro krásu musí trpět? Vyzkoušejte modely 
na blokovém podpatku a uvidíte, že to jde i jinak…
Nyní u Deichmanna za 1199 Kč (exkluzivně online) / 
1199 Kč

TOP TREND: Ponožkové kozačky
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Dárek, který potěší / 1 170 712
Elegantní a stylové lodičky vám vykouzlí krásnou 
siluetu nejen o Vánocích... 
Nyní exkluzivně online u Deichmanna za 699 Kč

Sexy flitry / 1 170 716, 1 170 722
Ženské, svůdné a výjimečné. Flitry a jehlové 
podpatky nikdy nevyjdou z módy... 
Nyní u Deichmanna za 699 Kč / 749 Kč

TOP TREND: Lodičky
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Staré s novým / 1 110 787
Moderní kotníková obuv a tradiční kroj, 
to je kombinace, která nestárne... 
Nyní u Deichmanna za 999 Kč

Pro sváteční příležitosti / 1 170 520
Ať už se chystáte na ples, nebo na obchodní 
schůzku, černá je odpověď na každou módní 
otázku... 
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Vkusu k plusu / 4 100 705
Jednoduchá černá kabelka s nenápadným 
vzorem z ozdobných kamínků bude vkusným 
doplňkem jakéhokoliv outfitu... 
Nyní u Deichmanna za 399 Kč

TOP TREND: Slavnosti
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Rocková star / 1 111 712
Pro hvězdný look zkombinujte černou barvu, 
kůži a trochu kovu... 
Od začátku října u Deichmanna za 999 Kč

Vždy stylová / 1 131 731
Kvalitní obuv vám zajistí pohodlí po celý den 
a pak už je jen na vás, jestli zvolíte spíš hravý, 
nebo vážný outfit... 
Nyní exkluzivně online u Deichmanna za 2199 Kč

Ležérní, rockové, sexy / 
1 111 617, 1 110 620, 1 110 627
Ať už si vyberete kterýkoliv z těchto modelů, 
budete nepřehlédnutelná... 
Nyní u Deichmanna za 1299 Kč / 1199 Kč / 1199 Kč

Robustní, a přesto ženské / 
1 111 614, 1 111 620, 1 111 631
Obuv v motorkářském stylu dokáže zdůraznit 
sílu a energii, aniž by potlačovala ženskost... 
Od začátku září u Deichmanna za 1399 Kč / 
1399 Kč / 1199 Kč

TOP TREND: Rockový styl
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Nadčasová černá / 1 131 725
Obuv v nadčasové černé barvě a klasickém stylu 
patří do každého botníku... 
Nyní u Deichmanna za 1799 Kč

Ležérní hnědá / 1 130 708
Přirozeně teplé hnědé 
odstíny korespondují 
s podzimní krajinou... 
Nyní u Deichmanna 
za 1799 Kč

Ve vysokém lesku / 1 111 314
Svrchní materiál 
v lakovaném vzhledu 
podtrhne sofistikovaný 
ráz obuvi... 
Nyní u Deichmanna 
za 849 Kč

Zapůjčeno od mužů / 
1 131 707
Pánský styl ovládl dámské 
kolekce a děrovaný vzor 
k němu patří... 
Nyní u Deichmanna 
za 1399 Kč

Nápadně stříbrná / 
1 111 610
Stříbrné detaily k sobě 
poutají pohledy... 
Nyní u Deichmanna 
za 1299 Kč

TOP TREND: Obuv typu Chelsea
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Módní stálice / 1 135 520
Klasické kozačky nikdy nevyjdou z módy... 
Nyní exkluzivně online u Deichmanna za 2199 Kč

Příjemný bonus / 1 115 518
Oblíbené kozačky s vysokou holení se pyšní 
pohodlnou profilovanou podešví... 
Nyní u Deichmanna za 1299 Kč

Královna kozaček / 1 115 790
Jehlové podpatky, úzká holeň a tvar do špičky, 
to je koktejl, který vás vynese až do módního 
nebe... 
Nyní u Deichmanna za 1399 Kč

Nové trendy / 1 115 750, 1 115 798
S podzimní kolekcí se do hry dostávají opět blokové 
podpatky, nabírané holeně nebo líbivé pajetky... 
Od začátku října u Deichmanna za 1199 Kč / 1799 Kč

TOP TREND: Kozačky
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Večer u krbu / 
3 919 501, 3 919 508
Když jsou nohy v teple, 
je svět v pořádku... 
Nyní u Deichmanna za 159 Kč

Měkoučká podšívka / 1 114 500, 1 114 503
Zimní výbavu máme připravenou, tak ať si klidně 
mrzne... 
Nyní u Deichmanna za 999 Kč

Umělá kožešina / 4 100 722
Zahřeje a zaujme... 
Nyní u Deichmanna za 499 Kč

TOP TREND: Zimní čas
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Věrná kopie / 1 500 616, 1 404 706
Děti zpravidla napodobují své rodiče. 
I co se módy týče... 
Nyní u Deichmanna za 749 Kč (obuv dívky) / 
499 Kč (obuv chlapce)

Do (ne)pohody / 1 406 706
Mráz, led ani déšť mladého 
dobrodruha nezastaví... 
Od poloviny listopadu 
u Deichmanna za 499 Kč

Proti šedi / 1 423 733
Roztomilé růžové detaily 
rozzáří pošmourné zimní 
dny... 
Od poloviny října 
u Deichmanna za 699 Kč

Cool graffiti / 1 422 703
Moderní umění 
pro moderní holky...
Od poloviny září 
u Deichmanna za 699 Kč

TOP TREND: Dětský styl
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Jistý krok / 1 312 534
Vyšší šněrovací obuv je klasika, která vám dodá 
jistotu v módním ringu…
Nyní u Deichmanna za 849 Kč

Ležérní elegance /
1 375 706
Šněrovací obuv v hnědé
barvě je stále in...
Od konce září
u Deichmanna za 1199 Kč

S citem pro detail / 
1 372 779
Zajímavá přezka upoutá 
pozornost... 
Od poloviny října 
u Deichmanna za 1999 Kč

Sportovní duch / 1 313 722
Svých oblíbených tenisek 
se milovníci sportovní 
módy nemusejí vzdávat 
ani v zimě... 
Od konce září
u Deichmanna za 899 Kč

TOP TREND: Pánská obuv


