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Na letní  
vlně



Na letní vlně
Chcete být v létě 
nepřehlédnutelná?
Vsaďte na sandálky na klínovém podpatku.

model 12406794
1199 Kč

model 11744790
699 Kč



Na letní vlně
Čas zazářit!
Aneb když se snoubí něžné barvy 
s robustnějšími prvky a hravým zdobením.

model 12206206
599 Kč

model 12206420
999 Kč



Na letní vlně
Letní nálada na každém kroku 
Sandálky s mušlemi či kamínky jsou láska 
na první pohled.

model 12104360
649 Kč

model 12106301
649 Kč



Na letní vlně

model 12616289
599 Kč

model 11446030
649 Kč

Pantofle 
Ať už ležérní nebo elegantní, jsou skvělou 
volbou do horkých letních dní.

ONLINE  
EXCLUSIVE



Na letní vlně

model 41014088
649 Kč

model 41006028
399 Kč

model 41036009
399 Kč

Hit léta?
Slaměné kabelky a psaníčka.



Na letní vlně
Léto pomalu, ale jistě klepe na dveře. Je na čase 
vybavit se novou, svěží, letní obuví, ve které 
se budete cítít skvěle a která dodá vašemu 
outfitu pomyslnou třešničku na dortu. Letos 
se neobejdeme bez chunky sandálů, pantoflí 
s řetízky a uzlíky či bez žabek zdobených 
zářícími kamínky. 
Dáváte přednost podpatkům? Ani tady nebude 
výběr snadný. Minimalistické modely v béžové, 
bílé nebo smetanové se stanou kouzelným 
doplňkem jakéhokoliv outfitu. Naopak pastelové 
tóny a nápadné barvy k sobě strhávají pozornost 
a krásně sedí k elegantnějšímu městskému 
stylu i k letním šatům. Naproti tomu večerním 
outfitům budou slušet černé lodičky s řetízky 
a páskem kolem kotníku. 
A zapomenout nesmíme na doplňky! 
Etno look využívající přírodních materiálů,  
jako je sláma nebo ratan, patří k letní klasice. 
Ať už vyrazíte na procházku po pláži, s rodinou 
na piknik, nebo etno kabelkou doplníte 
denimový outfit v městském stylu, získáte 
instantní pocit léta.
Tyto letní trendy a mnohé další najdete 
za trvale nízké ceny v prodejnách Deichmann 
a v internetovém obchodě na deichmann.com!
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