
 

 

Trendtippek az őszi-téli szezonra 

 

Mondd el a stílusoddal, hogyan érzed magad! A DEICHMANN új őszi-téli 

kollekciójában minden érzelmi állapothoz megtalálod a tökéletes darabot.   

 

 

A friss kollekció tele van ellentétekkel, többféle stílussal találkozhatunk egyszerre: mindenki 

megtalálhatja a hozzá és a hangulatához illő lábbelit, akár hétköznapokra, akár különböző 

programokra keresünk egy-egy darabot. Az elegánsabb cipők és a csajosabb, dekoratív 

cipzárakkal díszített bakancsok, valamint kristályberakásokkal hódító sneakerek mellett a 

lazább stílust kedvelők vagy a vagány punkos darabok rajongói is találnak kedvükre való 

magasszárú chelsea modelleket, feltűnő talpú loafereket, all black bakancsokat. 

 

Laza, sportos és csillogó 

 

A sneaker a hidegebb hónapokban is megállja a helyét. Bátran válasszunk egy csillogó 

darabot, hiszen a csillogás és a sneaker fogalma már rég nem ellentmondásos! Különösen 

szépek a fényes kristályokkal, csillámokkal, szegecsekkel díszített fehér, fekete és bézs 

modellek, vagy az all over white modellek rozéarany metálos díszítésekkel.  

 

 

          
    Cikkszám: 11014116          Cikkszám: 11025450    Cikkszám: 11015570 

    Ár: 10.990 Ft           Ár: 9.990 Ft     Ár: 9.990 Ft 

 



 

            
 

  Cikkszám: 11025411          Cikkszám: 11034940   Cikkszám: 18304080 
  Ár: 8.990 Ft            Ár: 14.990 Ft    Ár: 7.990 Ft 

 

 

Klasszikus és punkos 

 

Az idei őszi-téli szezon chelsea vagy lace up bakancsaival, valamint bokacsizmáival igazán 

stílusosak lehetünk a mindennapokban.  

A klasszikus modelleket játékos cipzárak, a talprészen metálos díszítések teszik különlegessé. 

A vagányabb, punkos stílust kedvelők is találnak izgalmas darabokat a kollekcióban: lace up 

bakancsokat, hosszú szárú csizmákat vagy worker bakancsokat. Durva talpak, feltűnő csatok, 

fűzőlyukak, szegecsek, all-over metallic és lakk optika – ezekben a modellekben felszántjuk 

az utcákat! 

 

 
 

              
    Cikkszám: 11103230         Cikkszám: 11113681   Cikkszám: 11111162 

    Ár: 11.990 Ft           Ár: 13.990 Ft    Ár: 10.990 Ft 



 

 

                              
    Cikkszám: 11105141          Cikkszám: 11115190    Cikkszám: 11145100 

    Ár: 11.990 Ft            Ár: 13.990 Ft     Ár: 14.990 Ft 

 

Lázadó klasszikusok  

 

A chelsea bakancsok ebben a szezonban nem csak a klasszikus, elegáns stílust kedvelők 

kedvencei lesznek. Különböző szármagasságú, erőteljes talprésszel és sarokkal jelentkező, 

lakk optikás darabok is helyet kaptak a kollekcióban, nagy láncok és kapcsok teszik teljessé a 

szemet rabul ejtő megjelenést.  

A loaferek között is találhatunk stílustörőket: az őszi-téli modellek chunky talpmegoldásaikkal 

hódítják meg a divatrajongók szívét.  

                  
    Cikkszám: 11115040           Cikkszám: 11315122         Cikkszám: 11103365 

    Ár: 13.990 Ft             Ár: 22.990 Ft           Ár: 10.990 Ft 



 

 

    
    Cikkszám: 11525740          Cikkszám: 11505710   Cikkszám: 11421370 

    Ár: 9.990 Ft            Ár: 9.990 Ft     Ár: 8.990 Ft  

 

Színek 

 

Az őszi-téli szezon darabjai mély feketében és az olyan természetes színekben jelentkeznek, 

mint a khaki, a barna, az őszies piros, a bézs vagy a taupe. 

 

Ugyanakkor egy trend az egész kollekción végigvonul: a fehér árnyalatok. A loaferektől a lace 

up modelleken át a bakancsokig, hosszú szárú csizmákig és sneakerekig. A különböző fehér 

tónusok, a csontfehér, off white, krémszín, bézs, egyaránt jól passzolnak a hétköznapi és a 

különleges stílusokhoz is. 

    
 
   Cikkszám: 11105901         Cikkszám: 11115732             Cikkszám: 11115130 

   Ár: 19.990 Ft           Ár: 14.990 Ft              Ár: 9.990 Ft 

 



 

5th Avenue - modellek – Városi elegancia 

 

Maximális minőség, maximális stílus – ezt képviselik a 5th Avenue exkluzív márka 

bőrmodelljei. Klasszikusan elegáns bokacsizmák különböző szármagasságokkal, ék-, és 

blokksarkokkal, illetve vagány combat bakancsok és chelsea modellek is találhatók a márka 

kínálatában.  

 

A feltűnő megjelenésről a vastag talpú bakancsok gondoskodnak. A chelsea modellek új, 

durvább oldalukat mutatják: plató talppal, hosszú szárral és különböző szárszabásokkal 

jelentkeznek. De már a nagy csatok és deko-cipzárak is punkos jelleget kölcsönöznek az 

outfitnek. 

 

Kontrasztokban gazdag a színválasztás is: az all black lehet klasszikus és grungy is. A lágy 

tónusok széles választéka a „back to nature” trendjét karolja fel: a barnától a taupe 

árnyalatokon át a konyak és khaki színekig. Az elegáns megjelenésről gondoskodnak ezen 

kívül a világos bézs árnyalatok, a krémszín, az off white, a csontfehér és a homoktónusok.  

 

                                    
 
Cikkszám: 11315555         Cikkszám: 11313564             Cikkszám: 11305099 

Ár: 22.990 Ft           Ár: 20.990 Ft              Ár: 19.990 Ft 

 

 

Táskatrendek 

 

Stílus és funkcionalitás – a kettő határozottan összetartozik, ahogy ezt a DEICHMANN 

táskakollekciója is bizonyítja.  

 

A multifunkciós táskák ebben a szezonban is trendtémák maradnak. Különösen stílusos lehet 

megjelenésünk trendi anyagokból, például nylonból készült modellekkel. A kord hátizsákok 

tökéletesen illenek a sportos megjelenéshez, míg egy fekete vagy fehér backpack visszafogott 

metál applikációkkal és cipzárakkal elegáns kiegészítő lehet egy casual outfithez. Az őszi-téli 

szezonban is kihagyhatatlan a monogram táska elegáns brand look kivitelben. A tökéletes téli 

megjelenést műszőrmés különlegességek és puha, plüssből készült modellek teszik teljessé.  

 

Visszafogott színek, fekete, fehér, barna és sötétkék lesznek a jellemzőek. A klasszikus őszi 

színek mellett a bogyótónusok is megjelennek. A fekete modellek punkos stílusukat a 

szegecseknek, láncoknak köszönhetik és ideális kiegészítői lesznek a durva bakancsoknak.  



 

            
      Cikkszám: 41005310              Cikkszám: 41103150            Cikkszám: 41005630 

      Ár: 7.990 Ft                             Ár: 13.990 Ft              Ár: 7.990 Ft 

                
   Cikkszám: 41104114          Cikkszám: 41405222        Cikkszám: 41105810 

   Ár: 6.990 Ft            Ár: 8.990 Ft          Ár: 9.990 Ft 

 

Férfi stílus 

 

A férfiak stílusos sneakereket, slippereket, elegáns fűzős cipőket és bakancsokat találhatnak 

a DEICHMANN őszi-téli kínálatában. Visszafogott natúr színek, sötétkék, bézs, barna és khaki 

jellemzik a kollekciót, de olyan erőteljes színek is helyet kaptak, mint a piros. 

 

Őszre és az enyhébb téli napokra jó választásnak bizonyulnak a mid cut sneakerek és 

klasszikus chelsea modellek, a hidegebb időkben pedig új worker és city bakancsok várják a 

férfiakat. Többféle stílus közül válogathatnak: a klasszikus és letisztult vagy a csatokkal és 

szíjakkal hódító biker look is trendi. 

 



 

 
 

 

  
    Cikkszám: 1331065            Cikkszám: 13763093             Cikkszám: 13963111 

    Ár: 14.990 Ft                           Ár: 11.990 Ft               Ár: 16.990 Ft 

 

  
      Cikkszám: 13751020                          Cikkszám: 13725150              Cikkszám: 13773050 

      Ár: 10.990 Ft                             Ár: 13.990 Ft                Ár: 11.990 Ft 

 

Divatos gyerekcipők  

 

Pocsolyák, amelyekbe jó beleugrani, hó, amelybe jó belehuppanni: ősszel és télen a gyerekek 

lábát másképp kell óvni, mint nyáron. Bélelt sneakerek, meleg és robusztus worker bakancsok, 

chelsea modellek várják a kicsiket. 

 

Sneakereket klasszikus és mid cut stílusban is találunk, bolyhos belső béléssel, műszőrme 

dekorokkal. A sportos, feltűnő talprészekkel készült light weight modellek játékra, mászásra 

csábítanak.  



 

 

A havas időkre worker és téli bakancsokból válogathatnak a gyerkőcök. A valódi bőrből vagy 

bőr optikával készült, bélelt, feltűnő talpmegoldásokkal játszó modellek szuper „mini me” 

megjelenést kölcsönöznek a kicsiknek.  

 

A lányoknál a bogyótónusok, a rózsaszín, a piros, a kék és a lila kapják a főszerepet. A 

klasszikus színárnyalatú, például szürke modellek fényes, csillogó elemekkel jelentkeznek. 

Játékos részletek, ragyogó csillámok, virágok és szívecskék alapozzák meg a csajos 

megjelenést, a vagányságról metálos díszítések gondoskodnak. 

 

A fiúknak őszi színekben, szürkében, barnában, bézsben találhatunk divatos darabokat, 

izgalmas neon részletekkel, vagy akár vidám mintás modellek közül is válogathatnak. A 

sportos light weight modellek a felnőtt stílust követik és össze is lehet öltözni a szülővel. 

                     
      Cikkszám: 14073041                          Cikkszám: 14223493              Cikkszám: 14231120 

      Ár: 9.990 Ft                             Ár: 13.990 Ft                Ár: 8.990 Ft 

 

                          
      Cikkszám: 14045830                          Cikkszám: 14063880              Cikkszám: 14241230 

      Ár: 9.990 Ft                             Ár: 14.990 Ft                Ár: 8.990 Ft 

 

 

 

Vállalat       Ügynökség 

DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft. Mediator  

Kis Judit Saliga Réka 

 Tel. +36 70 319 4209 

judit_kis@deichmann.com r.saliga@mediator.hu 

 

 

Az esseni (Németország) székhelyű DEICHMANN SE megalapítására 1913-ban került sor, a cég mai napig 100 

százalékban az alapító család tulajdonában van. A vállalat piacvezető az európai cipőkereskedelemben, világszerte 

31 országban van jelen. 41.000 munkatársat foglalkoztat, 4200 üzletet, valamint 40 online boltot üzemeltet. 

DEICHMANN név alatt működnek üzletek Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, 

Csehországban, Dániában, Dubajban (franchise partnerrel), Észtországban, Franciaországban, Horvátországban, 

Kuvaitban (franchise partnerrel), Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Nagy-

mailto:judit_kis@deichmann.com
mailto:r.saliga@mediator.hu


 

Britanniában, Olaszországban, Oroszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, 

Svédországban, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban. A csoport ezen kívül jelen van 

Svájcban (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), Hollandiában és Belgiumban (vanHaren), és az Egyesült 

Államokban (Rack Room Shoes/Off Broadway). Németországban a Roland SE is a cégcsoporthoz tartozik. A 

MyShoes SE üzleteivel a vállalat jelen van Németországban, Ausztriában és Lengyelországban. A cégcsoporthoz 

tartozik a Snipes csoport is, amelynek üzletei vannak Németországban, Ausztriában, Belgiumban, 

Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban és az USA-ban. A 

DEICHMANN ezen kívül a T-Mall Global online felületen szortimentjének egy részével Kínában is jelen van. 


