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Protože milujeme obuv.
Trendy v obuvi jaro/léto 2019

Trendy v obuvi na sezónu jaro/léto vás inspirují k návštěvě nejzajímavějších světových metropolí. 
Zatoužíte toulat se Paříží v klasických mokasínách, protančit noc ve vyhlášených londýnských klubech 
obutá do módních tenisek nebo si na vysokých podpatcích vychutnat nejlepší těstoviny v Římě. Proleťte 
se nejkrásnějším obdobím roku v extravagantní, sportovní nebo supermoderní obuvi. Celá kolekce 
se nese ve znamení ležérní elegance. 
Velký trend širokých a nápadných podešví, se kterým se nyní setkáváme u šněrovací obuvi a sandálů, 
přetrvá i nadále. Jeho protějškem budou dámské lodičky na elegantních středně vysokých podpatcích, 
tzv. kitten heels, doplněné mašličkami a stylovým střihem do V nebo pantofle se zvířecími potisky.

#deichmann_cz
#protozemilujemeobuv

Protože milujeme módu.
Módní trendy jaro/léto 2019

Současná móda připomíná cestu v čase. Již známé staré trendy se míchají s novými a tím vznikají 
neotřelé kombinace. Receptura na módní look obsahuje ležérní denim, svěží pastelové barvy, dívčí 
volánky a elegantní tyl, nápaditý mix vzorů (kombinují se proužky s leopardím vzorem, puntíky 
s kostkami nebo květy s proužky), háčkované folklórní detaily, pleteniny v hippie stylu, metalické úpravy 
a pajetky s dotykem westernového stylu. Přísady stačí zamíchat a vychutnat. 

Nakupujte chytře a luxusně.

Obuv, kam se podíváš… Tak to vypadá u společnosti Deichmann, nad jejíž nabídkou ve 
115 prodejnách v České republice a v internetovém obchodě zaplesá srdce každého milovníka módy! 
Trendy modely na nadcházející sezónu jaro/léto 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:

OBUV V KOVBOJSKÉM STYLU: Nadcházející sezóna přinese kotníkovou obuv v mnoha podobách. 
Ovšem nejžádanější bude kovbojský styl, bez kterého to letos zkrátka nepůjde. Barvám bude vládnout 
světle šedá a bílá.
 
TENISKY: Tenisky jsou mnohem víc než jen boty. Tenisky jsou životní styl. Minimalistické modely 
v bílé barvě vedou vítězné tažení napříč generacemi a staly se ikonickou součástí našich botníků.

SPORTOVNÍ OBUV: Alternativou jsou pestrobarevné tenisky nebo modely v klasickém vzhledu. 
Potěší jak milovníky streetstylové módy, tak fitness nadšence, protože nabízejí nejen módní vzhled, 
ale i komfort.

LODIČKY S OTEVŘENOU PATOU: Dolce vita! Konečně se oteplilo dost na to, abychom mohli začít 
nosit první otevřenou obuv. Díky různým variantám podpatků můžete být za dámu za všech okolností.

SANDÁLY NA PODPATKU: Vyčarujte si nohy až do nebe! Stačí pár pásků v kombinaci s módním 
blokovým nebo sexy jehlovým podpatkem a ostatní od vás nebudou moct odtrhnout oči.

PRO NEVĚSTY / NA SVATBU: Slib věrnosti mezi bílou barvou a nejteplejším ročním obdobím je věčný. 
Díky tomu jsou nejkrásnější letní modely žádané nejen před oltářem.

KLÍNOVÉ PODPATKY: Tak tohle je skutečná letní klasika. Slunce, moře a šik vzhled. Navíc je obuv 
na klínovém podpatku neuvěřitelně pohodlná... Ahóóój, léto!

NÍZKÉ SANDÁLY: Nic nedoplní letní outfit lépe než pohodlné sandály! Nabídka je pestrá a sahá 
od zdobených, vzorovaných sandálů s nejrůznějšími aplikacemi až po sportovní modely.

ŽABKY A PANTOFLE: Už jen při pohledu na nejoblíbenější plážovou obuv cítíme vůni moře 
ve vzduchu! V kolekci najdete jak modely v jemných, přírodních barvách, tak pantofle se štrasovými 
kamínky, perličkami nebo širokými podešvemi.

KABELKY: V módě jsou batohy, kabelky přes rameno a crossbody modely, ale také přírodní materiály, 
oblé tvary, průsvitné detaily nebo boho vzory.

OBUV PRO PÁNY: Sportovní, elegantní a stylová. Pánské obuvi vládne trend zvaný athleisure, tedy 
kombinace sportovního a ležérního stylu s elegancí. Nosí se klasická formální obuv, nazouvací modely, 
tenisky i sandály.
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TOP TREND:  Obuv v kovbojském stylu

Šedá je nová černá 1 112 076
Tento model si díky elegantnímu 
šedému stínování získá i zaryté 
milovnice černé barvy...
Nyní exkluzivně online 
u Deichmanna za 1199 Kč

Já se vrátím 1 112 012
Kdo si myslel, že westernový 
styl je jen sezónní záležitost, 
ten se šeredně pletl...
Nyní exkluzivně online 
u Deichmanna za 849 Kč

Netradičně 1 112 016
Kovbojský styl a bílá barva 
si rozumí...
Nyní exkluzivně online 
u Deichmanna za 849 Kč

Šerifova žena 1 112 015
Typická přezka a tradiční 
nýty nenechají nikoho 
na pochybách, kdo je tady 
šéf(ka)...
Nyní exkluzivně online 
u Deichmanna za 849 Kč
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TOP TREND: Bílé tenisky

Pro dobrou náladu 1 102 037
Bílá je prima, ale s neonovými detaily 
bude váš den barevnější...
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Mini, maxi 1 102 060, 4 100 021, 4 100 015
Stylový minimalismus s maximálním efektem...
Nyní u Deichmanna obuv za 699 Kč, 
kabelka vlevo za 599 Kč a kabelka vpravo za 499 Kč

Barevné proužky 1 102 082
Zabrnkejte na hravou 
strunu...
Nyní u Deichmanna 
za 749 Kč

Základní instinkt 1 102 010
Skuteční milovníci módy 
vědí, že bílé tenisky jsou 
v(d)ěčné...
Nyní u Deichmanna 
za 649 Kč

Blik blik 1 102 071
Barevné štrasové kamínky 
podtrhnou dívčí look...
Nyní u Deichmanna 
za 849 Kč

Víc než tisíc slov 1 102 041
Vyberte si model, který 
to řekne za vás...
Od začátku dubna 
u Deichmanna za 699 Kč
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TOP TREND: Bílé tenisky

Něco extra 1 102 070
Výrazná pruhovaná podešev činí 
z bílých tenisek trendy záležitost...
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Slovy klasika 1 103 045
Trend zvaný chunky 
tenisky vás jistě mile 
překvapí...
Od začátku dubna 
u Deichmanna za 999 Kč

Elegantní doplněk 
4 110 045
Světlá kabelka 
je na jaro jako dělaná...
Od poloviny dubna 
u Deichmanna za 699 Kč

Překvapení sezóny 1 103 040
Kombinace výrazných 
barev a leopardího vzoru 
vypadá nečekaně dobře...
Od začátku dubna 
u Deichmanna za 899 Kč
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TOP TREND: Tenisky a sportovní obuv

Ahóóój, jaro 1 102 012, 4 110 038
S koncem zimy přichází svěží vítr 
do našich šatníků...
Nyní u Deichmanna obuv za 649 Kč,
kabelka od začátku dubna za 599 Kč

Krok za krokem 1 102 073, 1 102 673, 1 102 072, 
1 102 075, 1 102 084
Je libo proužky, kamínky, třpytky nebo vzory? 
Nabídka je téměř nekonečná...
Nyní u Deichmanna za 699 Kč / 699 Kč / 849 Kč / 
699 Kč / 699 Kč

Pořádná kočka 1 102 042
Zvířecí potisky už se 
zabydlely i na teniskách...
Nyní u Deichmanna 
za 599 Kč

Nejen na sport 1 101 075
Samozřejmě v nich můžete 
vyrazit i do fitka. 
Ale nemusíte...
Nyní u Deichmanna 
za 849 Kč
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TOP TREND: Lodičky s otevřenou patou
 a sandály na podpatku

Růžové vyhlídky 1 164 040, 4 100 018
I v nízkých podpatcích se dá udělat velká paráda...
Nyní u Deichmanna obuv za 599 Kč 
a kabelka za 499 Kč

Úspěch zaručen 1 164 042
Elegantní, pohodlné, vhodné do kanceláře 
i na běžné pochůzky...
Nyní u Deichmanna za 599 Kč

Pozdrav slunci 1 164 052
Žlutá barva dodá outfitu jiskru 
a vám rozzáří den...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 649 Kč

V zajetí 1 240 018
Trend zvířecích potisků 
se připlížil a zcela 
nás pohltil...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 649 Kč

Šéfka 1 171 008
I pracovní dresscode 
může být šik...
Nyní u Deichmanna 
za 1199 Kč
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Výrazná osobnost 1 174 018
Krásné červené lodičky sluší silným 
a odvážným ženám...
Nyní u Deichmanna za 699 Kč

Nejkrásnější námořnice 1 164 010, 4 100 079
Letošní variace na námořnický styl je obzvlášť 
povedená...
Nyní u Deichmanna obuv za 599 Kč, 
kabelka za 599 Kč

Pastva pro oči 1 155 020
Vidíme rudě... 
A nechceme jinak...
Nyní u Deichmanna 
za 1199 Kč

Šťastné shledání 1 164 050
Nová kolekce je plná 
retro inspirace...
Nyní u Deichmanna 
za 649 Kč

Návrat do divočiny 1 240 016
Model s otevřenou špičkou 
a hadím potiskem osloví 
dobrodružné povahy...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 649 Kč

TOP TREND: Lodičky s otevřenou patou
 a sandály na podpatku
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TOP TREND: Sandály na podpatku

Sexy a pohodlné 1 174 046
S blokovými podpatky pro krásu trpět nemusíte...
Od poloviny dubna u Deichmanna za 649 Kč

Varování 1 174 047
Pozor, hrozí efekt 
nekonečně dlouhých 
nohou…
Od poloviny dubna 
u Deichmanna za 649 Kč

Instinkt lovce 1 174 836
Na jehlové podpatky 
a zvířecí vzor se chytne 
každý...
Od konce března 
u Deichmanna za 699 Kč
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TOP TREND: Pro nevěsty / na svatbu

Dokonalá dvojice 1 230 010, 1 321 040
Těm nejkrásnějším párům to sluší nejen 
před oltářem...
Od poloviny března u Deichmanna 
za 649 Kč a 1399 Kč

Řekněte ano 1 240 600
Bílá barva patří nevěstám...
Nyní u Deichmanna za 599 Kč

Něžná rebelka 1 174 026
Nýty propůjčují bílým 
lodičkám rockerský punc...
Nyní u Deichmanna 
za 699 Kč

Velká láska 1 174 022
Do těchto lodiček 
se zaručeně zamilujete 
na první pohled...
Nyní u Deichmanna 
za 599 Kč

Femme fatale 1 174 016
Buďte tou nejsvůdnější...
Nyní u Deichmanna 
za 699 Kč

Někdo to rád bílé 1 174 010
Protože bílá barva a opálená kůže 
se perfektně doplňují...
Nyní u Deichmanna za 649 Kč
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TOP TREND: Klínové podpatky

Konečně léto 1 240 093
Námořnická modř navodí tu pravou prázdninovou 
náladu...
Exkluzivně online u Deichmanna za 1199 Kč

Safari lady 1 174 070
Přírodní materiály a hnědá barva si rozumí... 
Od poloviny května exkluzivně online 
u Deichmanna za 699 Kč

Vzhůru do pohádky 
1 240 058
Vyrazte si ven jako 
Červená karkulka. 
A nemusíte zamířit 
jenom za babičkou...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 699 Kč

Nesmrtelný denim 
1 240 059
Džínovina byla, je a bude 
v módě...
Od konce března 
u Deichmanna za 699 Kč



Módní obuv jaro/léto 2019:
Nové trendy
... přináší společnost Deichmann

TOP TREND: Nízké sandály

Trefa do bílého 1 253 637
Jednoduché sandály bodují díky kombinaci 
bílé a stříbrné barvy...
Od poloviny května u Deichmanna za 749 Kč

Důležitý detail 1 210 847
Nápadná řetízková aplikace propůjčuje 
tomuto modelu nádech extravagance...
Od začátku května u Deichmanna za 649 Kč 

Drahé kovy 1 210 019
Zlato-stříbrné sandály 
jsou poklad, který 
se neztratí v kanceláři 
ani na pláži...
Od poloviny května 
u Deichmanna za 599 Kč

Vyrážíme 1 210 025
Měkká stélka a šik vzhled 
činí z těchto sandálů 
perfektního průvodce 
světovými metropolemi...
Od začátku května 
u Deichmanna za 599 Kč

Hvězdou večírku 1 210 955
Kombinace leopardího 
vzoru a zlaté barvy 
je přímo předurčena 
na letní párty... 
Od poloviny března 
u Deichmanna za 599 Kč
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TOP TREND: Žabky a pantofle

Léto ve vlasech 1 261 010, 4 100 195
Jednoduchého, ale stylového vzhledu dosáhnete díky přírodním barvám a materiálům...
Nyní u Deichmanna obuv za 649 Kč, kabelka za 599 Kč

Etno inspirace 1 261 010
Zdobené žabky nesmějí 
minout zejména milovnice 
hudebních festivalů...
Nyní u Deichmanna 
za 649 Kč

Jemná duše 1 261 005
Pastelová růžová barva potěší romantickou duši 
a podtrhne opálené nohy...
Od konce dubna exkluzivně online u Deichmanna 
za 499 Kč
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TOP TREND: Kabelky

Kabelkománie 1 164 040, 4 100 018, 4 100 027, 
4 100 003, 4 100 014
Nabídka kabelek v pastelových barvách nás přivádí 
k šílenství...
Nyní u Deichmanna obuv za 599 Kč, kabelky zleva 
doprava za 499 Kč / 599 Kč / 399 Kč / 399 Kč

Batoh v hledáčku 
4 140 077
Ulovte si ho pro sebe 
dřív, než to udělá 
někdo jiný...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 499 Kč

Zázračná kabelka 
4 100 195
Uvnitř je větší, 
než zvenku vypadá...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 599 Kč

Zabalte se 4 110 038
Všechny prázdninové 
nezbytnosti můžete mít 
stále při sobě... A hezky 
stylově...
Nyní u Deichmanna 
za 599 Kč
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TOP TREND: Obuv pro pány

Lehkou nohou 1 311 076
Ať už plánujete cestu kolem světa, nebo se chystáte 
na zahrádku nejbližší restaurace, v kožené nazouvací 
obuvi nemůžete šlápnout vedle...
Od poloviny března u Deichmanna za 1199 Kč

Při formálních 
příležitostech 
1 333 070
Pro dokonalý dojem 
slaďte obuv s páskem...
Nyní u Deichmanna 
za 1399 Kč

Po práci legraci 
1 311 075
Kožené mokasíny 
se hodí pro téměř 
jakoukoliv příležitost...
Od konce března 
u Deichmanna za 1199 Kč

Do baru i na výlet 
1 311 077
Béžové mokasíny 
si s sebou zabalte 
na dovolenou...
Od poloviny března 
u Deichmanna za 1199 Kč


