
 

 

 

KENDALL + KYLIE - eksklusiv SS19 taskekollektion  

DEICHMANN lancerer eksklusiv taskekollektion fra 

Kendall og Kylie Jenner i Danmark. 

 

ESSEN/MUNICH. Taskekollektionen fra det amerikanske søskendepar 

Kendall og Kylie Jenners brand KENDALL + KYLIE, lanceres eksklusivt fra 

marts 2019 i DEICHMANNs butikker og på www.deichmann.com.   

 

Kollektionen er opfølgningen på en succesfuld lancering i Tyskland i efter-

året 2018 mellem Europas største skoforhandler DEICHMANN og de to be-

rømte modeinfluencers Kendall og Kylie Jenner. Den anden kollektion fra 

det spændende samarbejde lanceres nu også i Danmark og resten af Skan-

dinavien. 

 

De nye styles fra kollektionen afspejler de hotteste tasketrends for 

forår/sommer sæsonen: stilfulde bæltetasker i et metallisk look, XXL shop-

pere, cool rygsække og elegante skuldertasker er de perfekte accessories 

til ethvert outfit. Afrundingen på kollektionen fra det powerfulde søsken-

depar er de sporty weekendtasker, der kan kombineres med de mest vari-

erede looks. Levende farver som blå og pink, såvel som modeller i colour 

blocking skaber stærke fashion statements. Unikt formede vedhæng, pail-

letter og brede stropper giver taskerne deres egne individuelle stil. Det slå-

ende logo gør hver enkelt model fra kollektionen til en karakteristisk eye-

catcher.  

 

DEICHMANNs eksklusive KENDALL + KYLIE taskekollektion, der består af 

19 tasker, vil være tilgængelig fra marts 2019 i DEICHMANNs butikker og 

online på www.deichmann.com.  

Priserne ligger fra 149 kr. – 449 kr. 

 

_____________________________________________________ 

For yderligere information, kontakt: 

Trine Gerved / Klix Kommunikation 

Tlf.: 22 13 13 97  

trine@klixkommunikation.dk 

 

 

 

http://www.deichmann.com/


 

 

DEICHMANN SE har hovedkontor i Essen, Tyskland og blev grundlagt i 1913. Virksom-

heden er i dag stadig 100% familieejet af Deichmann-familien og er en førende mar-

kedsleder inden for detailhandel af sko i Europa. Virksomheden beskæftiger i dag 

over 39.500 medarbejdere verden over. DEICHMANN har butikker i Tyskland, Østrig, 

Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Ungarn, Italien, Litauen, 

Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, 

Tyrkiet og Storbritanien. Koncernen er også repræsenteret i Schweiz, Holland, Belgien 

og USA. I Tyskland er Roland SE en del af koncernen. DEICHMANN er ligeledes repræ-

senteret i Tyskland, Østrig og Schweiz i forbindelse med MyShoes SE. Virksomheden 

ejer ligeledes Snipes Group, der har afdelinger i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, 

Belgien, Spanien og Italien.  

 


