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NA JARNÍ VLNĚ
TENISKY, KTERÉ MUSÍTE MÍT…



Duhová víla nebo 
skvostná princezna…
Ve kterých teniskách vyrazíte 
vstříc jarním paprskům?

model 1 102 4034
499 Kč

model 1 102 4736
699 Kč

NOVÉ TRENDY: tenisky



S pestrými barvami 
na jaře zabodujete…
a další plus je, že budete mít 
nožky jako v bavlnce…

model 1 199 3054
1299 Kč

model 1 831 1036
699 Kč

NOVÉ TRENDY: tenisky



Buďte v davu 
nepřehlédnutelná!
S neonovými barvami  
doslova zazáříte…

model 1 821 2022
999 Kč

model 1 821 2020
999 Kč

NOVÉ TRENDY: tenisky



PUMA x BEBE REXHA
Objevte novou kolekci a vsaďte  
s bílými teniskami značky  
PUMA na jistotu! ♥

model 1 820 4514
1299 Kč

model 1 820 4512
1299 Kč

NOVÉ TRENDY: tenisky



Jen růžová  
to může být...
Kolekce PUMA x BEBE REXHA 
vás dostane…

model 4 140 4620
799 Kč

model 4 150 4550
399 Kč

NOVÉ TRENDY: doplňky
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NA JARNÍ VLNĚ…
 
Přivítejte první jarní paprsky ve stylové obuvi! Tenisky, 
to je obuv, kterou zbožňujeme a budeme zbožňovat 
i nadále, mají zkrátka v našem srdci své stálé místo. 
V kolekci na jaro a léto budou tenisky méně „chunky“, 
zato budou však ženštější a zdobené barevnými detaily. 
V aktuální kolekci také naleznete sportovní modely 
ve výrazných barvách, pastelových i neutrálních tónech 
a v kombinaci s bílou podešví. A nezapomeňte na stylové 
kabelky a batohy, díky kterým bude váš outfit dokonalý.

Ať už si vyberete tenisky na procházky městem, 
zelenající se přírodou, nebo na sport, užijete si 
s nimi každý krok. Tyto trendy a mnohé další najdete 
za trvale nízké ceny v prodejnách Deichmann 
a v internetovém obchodě na deichmann.com.

Aktuální trendy 24 h denně
deichmann.com


