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Na špici
Obuv pro silné a odvážné ženy, 
které se nebojí být samy sebou...

Jaro v plném rozpuku

Model 1 174 016
699 Kč

Model 1 174 018
699 Kč



Ruku líbám, madam
Lodičky s otevřenou patou se vrací na scénu 
a s nimi také půvab starých časů...

Model 1 164 050
649 Kč

Model 1 164 052
649 Kč

Jaro v plném rozpuku



Jedna za všechny
Ležérně k džínám, elegantně 
k šatům a netradičně k lacláčům...

Model 1 164 040
599 Kč

Model 1 174 012
649 Kč

Jaro v plném rozpuku



Módní divočina
Had, nebo raději leopard? 
Bez zvířecích potisků 
to letos nepůjde...

Model 1 240 016
649 Kč

Model 1 240 018
649 Kč

Jaro v plném rozpuku



Žena mnoha tváří
Odvážná námořnice, nebo dáma 
v rudé? S dobře zvolenou obuví 
můžete být obojí...

Model 1 155 020
1199 Kč

Model 1 164 010
299 Kč

Jaro v plném rozpuku



Na tělo
S těmito modely v tělové 
barvě si budete v kanceláři 
připadat jako na dovolené 
a na dovolené jako v ráji...

Model 1 145 004
849 Kč

Model 1 145 053
849 Kč

Jaro v plném rozpuku



Jaro v plném 
rozpuku
Top trendem letošního jara jsou 
lodičky s otevřenou patou.
Díky pásku elegantně se vinoucímu kolem 
paty potěší tyto krásky nejen milovnice 
nostalgie a vintage stylu, ale také ty, které 
se nemohou dočkat sluníčka a teplých dní. 
Protože když už si obujete otevřenou obuv, 
je to znamení, že jaro je v plném proudu.
Stylisté ukazují, jak variabilní je tento 
typ obuvi. Vybírat lze z různých variant 
podpatků a skvělé jsou i nízké modely 
připomínající baleríny. Ať už zvolíte obuv 
inspirovanou námořnickým stylem, model 
v módní korálové barvě nebo klasiku 
v tělových odstínech, budete vždy vypadat 
elegantně a žensky.
Tyto a mnoho dalších nových trendů 
na jaro/léto můžete nyní zakoupit za trvale 
nízké ceny v prodejnách Deichmann 
a v internetovém obchodě 
na www.deichmann.com!
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