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Mozgásra fel!

https://www.facebook.com/Deichmann.HU
https://www.youtube.com/channel/UCMCsCYgGvSBq44DPpauP0JA
https://www.instagram.com/deichmannhu/


Női sportcipők
Bizonyára sokan tapasztaljuk, hogy tavaszra alább hagy az újévkor jelentkező sportolás iránti 
lelkesedésünk, viszont ahogy egyre többet süt nap, annál kevesebb kifogásunk lehet. És persze 
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy pillanatok alatt itt lesz a bikiniszezon, így megéri már most 
munkához látni! Akár az edzőterem a mi világunk, akár a kültéri sportot részesítjük előnyben, 
a DEICHMANN-nál biztosan találunk megfelelő sportcipőt. A mindenhez passzoló feketétől kezdve, 
a lágy színeken át, az évek óta nagy népszerűségnek örvendő fehérig számos szín közül 
válogathatunk.

Cikkszám: 1 1995 610
17.990 Ft

Cikkszám: 1 821 6121
20.990 Ft

Cikkszám: 1 821 4044
13.990 Ft

Cikkszám: 1 821 6048
19.990 Ft

Csak online
kapható

Csak online
kapható



Férfi sportcipők
A DEICHMANN a férfiakat is izgalmas kínálattal várja a sportcipők tekintetében, a legnagyobb 
sportmárkák modelljei közül válogathatnak az üzletekben vagy az Online Shopban. Kedvenc 
darabjaink stílusos talprészekkel és színes részletekkel jelentkeznek. A sport mellett a lazább 
mozgásformákhoz, a nagy sétákhoz, vagy akár kiránduláshoz is jó választás lehet egy trendi 
sportcipő. 

Cikkszám: 1 841 4126
16.990 Ft

Cikkszám: 1 399 5018
22.990 Ft

Cikkszám: 1 841 4129
19.990 Ft

Cikkszám: 1 840 5062
14.990 Ft

Csak online
kapható



Sportcipők kislányoknak
Legyen szó játszóterezésről vagy családi kirándulásról, a DEICHMANN kínálatában kényelmes 
sportcipőt és sneakert is találunk a kislányok számára, amelyben önfeledten élvezhetik a jó időt. 
A csajos, színes darabok mellett a felnőtteknél nagy kedvenc teljesen fehér modellek a gyerek- 
cipőknél is megjelennek. 

Cikkszám: 1 803 5162
13.990 Ft

Cikkszám: 1 805 6028
16.990 Ft

Cikkszám: 1 803 2066
9.990 Ft

Cikkszám: 1 530 4710
13.990 Ft



Sportcipők kisfiúknak
A DEICHMANN a kisfiúkról sem feledkezik meg. A tavaszi kínálatban számos olyan sportcipő és 
sneaker kapott helyet, amely a felnőtt cipők designját követi, így a fiúk akár Apuval is össze tudnak 
öltözni. Igazán menő darabokkal találkozhatunk, multicolor és egyszínű modellekkel, színes 
részletekkel.

Cikkszám: 1 801 6133
11.990 Ft

Cikkszám: 1 411 5610
11.990 Ft

Cikkszám: 1 801 6108
8.990 Ft

Cikkszám: 1 801 6178
8.990 Ft



Női sporttáskák
A DEICHMANN-nál az új kedvenc sporttáskánkat is beszerezhetjük. A legnagyobb sportmárkák 
modelljei közül válogathatunk: a különböző színek és fazonok közül biztosan mindenki megtalálja 
a hozzá illőt. Hű társak lehetnek az edzőteremben, egy hétvégi kiránduláson, de akár a hétköznapokon is. 

Cikkszám: 4 140 4068
8.990 Ft

Cikkszám: 4 140 6313
9.990 Ft

Cikkszám: 4 140 5457
6.990 Ft

Cikkszám: 4 140 4110
7.990 Ft
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Mozgásra fel!
Beköszöntött a tavasz, nem lehet több kifogásunk. 
Nemcsak az egészségünkért teszünk a sporto-
lással, de a mozgás a szellemünkre is jó hatással 
van. Csak a megfelelő mozgásformát kell megta-
lálni.
Akár az edzőteremre esküszünk, akár a kültéri 
edzésekre, egy jó sportcipő elengedhetetlen. 
A jó idő beköszöntével pedig egyre több lehető-
ség adódik arra is, hogy a szabadidőnket a friss 
levegőn töltsük: nagyokat sétáljunk a városban 
vagy kiránduljunk az újjáéledő természetben.
A DEICHMANN kínálatában a legnagyobb sport-
márkák modelljei is helyet kaptak, biztosan 
megtaláljuk a szabadidős tevékenységünkhöz 
leginkább passzoló cipőt.  Sőt, akár a hozzá illő 
sporttáskát is beszerezhetjük az üzletekben 
vagy az Online Shop-ban.

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://www.facebook.com/Deichmann.HU
https://www.youtube.com/channel/UCMCsCYgGvSBq44DPpauP0JA
https://www.instagram.com/deichmannhu/

