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Trendi lábbelikben 
a hidegben is
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https://www.instagram.com/deichmannhu/


Cikkszám: 1 111 3922
19.990 Ft

Cikkszám: 1 111 5732
14.990 Ft

Diktáld a divatot fehérben!
A cipődivatot illetően a fehér szín és a különböző árnyalatai egész évben meghatározóak voltak. 
Az őszi-téli szezonban sem nyúlhatunk mellé egy ilyen darabbal. Ha igazán trendik szeretnénk 
lenni, válasszunk egy fűzős, vastag talpú modellt!

Cikkszám: 1 111 3811
16.990 Ft

Csak online
kapható



Cikkszám: 1 111 5625
14.990 Ft

Cikkszám: 1 111 5553
13.990 Ft

Tűnj ki a tömegből!
Általában az őszi-téli hónapokban a sötét színek, a fekete, a szürke, a barna mellett tesszük le 
a voksunkat. Idén frissítsük fel cipősszekrényünket egy színes, lázadó stílusú bokacsizmával, 
bakanccsal! Nem csak a hétköznapokat dobhatjuk fel egy ilyen cipővel, de garantáltan minden 
szempár ránk fog szegeződni!

Cikkszám: 1 111 3733
13.990 Ft

Csak online
kapható



Cikkszám: 1 407 5008
8.990 Ft

Cikkszám: 1 407 5059
9.990 Ft

Divatos és kényelmes 
lábbelik a kicsiknek
A DEICHMANN nem csak a felnőtteknek kínál divatos őszi-téli cipőket, a gyerekeket is széles 
kínálattal várja. Színes bokacsizmák és bakancsok garantálják, hogy a hidegebb idő ne gátolja 
a kinti mókázást.

Cikkszám: 1 503 5802
19.990 Ft

Cikkszám: 1 503 5039
13.990 Ft



Stílusos kényeztetés
Az otthon kényelmében sem kell lemondanunk a stílusosságról, mivel a DEICHMANN-nál 
divatos mamuszokat, papucsokat is találunk. A pihe-puha darabokban akár az egész hétvégét is 
átlustálkodhatjuk, ha lehetőségünk van rá. Annyi azonban biztos, hogy alig akarjuk majd levenni 
a lábunkról!

Cikkszám: 1 640 5550
5.990 Ft

Cikkszám: 1 600 3002
2.490 Ft

Cikkszám: 1 611 5504 
7.990 Ft

Cikkszám: 1 611 5520
8.990 Ft

Csak online
kapható



DEICHMANN 
Cipőkereskedelmi Kft.

Magyarország
Pöhacker Gábor
gabor_pohacker@deichmann.com

Mediator Group Kft.

Magyarország
Saliga Réka
Tel. +36 70 319 4209
r.saliga@mediator.hu

Trendi lábbelikben 
a hidegben is
Az őszi-téli hónapok beköszöntével általában 
a színek is eltűnnek az öltözködésünkből. Merjünk 
kitörni a szürke hétköznapokból, és szántsuk fel 
az utcákat egy vagány, színes cipőben! Akár az év 
egyik kedvenc színe, a fehér mellett tesszük le 
a voksunkat, akár merészebb színek felé kacsin-
gatunk, biztosan ki fogunk tűnni a tömegből 
egy ilyen választással!
A DEICHMANN bokacsizmák és bakancsok 
széles választékával várja a hölgyeket, és persze 
a gyerekek sem maradnak divatos lábbelik nélkül.
A stílusos megjelenésről otthon sem kell lemon- 
danunk, meleg és kényelmes papucsok, mamuszok 
között válogathatunk a DEICHMANN-nál.

A Deichmann aktuális kínálatáért látogass el 
weboldalunkra, és nézelődj az Online Shop-ban!
Nagy méretű termékfotókat a Sajtóoldalunkon 
találsz.

Trendek éjjel-nappal.
www.deichmann.com

https://m.deichmann.com/HU/hu/shop/welcome.html
http://deichmann.mediatorgroup.hu/bejelentkezes/
https://m.deichmann.com/HU/hu/shop/welcome.html
https://www.facebook.com/Deichmann.HU
https://www.youtube.com/channel/UCMCsCYgGvSBq44DPpauP0JA
https://www.instagram.com/deichmannhu/

