Irány a szabadba!
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Cipők a változékony időjáráshoz
Ahogy a természet is életre kel, mi is annál inkább vágyakozunk arra, hogy kimozduljunk a négy fal
közül. A még változékony időjárás miatt érdemes zárt cipőkbe bújnunk. Sokak cipősszekrényének
alapdarabjai, a sneakerek csillámokkal és festett részleteikkel gondoskodnak arról, hogy kitűnjünk
a tömegből. Ha valami letisztultabbra vágyunk, válasszunk a chunky talpakkal ellátott, pasztellszínekben hódító loaferek vagy bokacipők közül, amelyek vagány eleganciát kölcsönöznek
a visszafogottabb szettjeinknek is.

Cikkszám: 1 102 6119
11.990 Ft

Cikkszám: 1 102 6330
9.990 Ft

Cikkszám: 1 144 6068
10.990 Ft

Cikkszám: 1 144 6920
10.990 Ft

Női hátizsákok és övtáskák
Akár a városba, akár a természetbe vezet az utunk, egy praktikus hátizsák mindig jó társunk lehet:
belepakolhatjuk a kulacsunkat, a kedvenc könyvünket vagy akár egy vékonyabb pulóvert is.
A DEICHMANN kínálatában letisztult színekben pompázó és mintás hátizsákokat is találunk. Ha nem
akarunk sok mindent magunkkal vinni, vagy csak kiugrunk valahova, akkor célszerűbb övtáskát
vinnünk magunkkal, amely a kulcs-telefon-pénztárca elengedhetetlen trióját tudja magába rejteni.
A fémes színű darabokkal igazán vagány lesz a megjelenésünk.

Cikkszám: 4 141 4039
7.990 Ft

Cikkszám: 4 141 6227
7.990 Ft

Cikkszám: 4 141 6350
9.990 Ft

Cikkszám: 4 150 2040
4.990 Ft

Elegáns női táskák
Ha a barátnőkkel tervezünk programot, vagy ha csak az irodai szettünket dobnánk fel egy trendi
kiegészítővel, jó választásnak fognak bizonyulni a DEICHMANN-ban kapható válltáskák és kézi
táskák. Az idei szezont a finom pasztell árnyalatok jellemzik, melyek rendkívül jól kombinálhatóak
egyszínű vagy akár színesebb outfitekkel. Ráadásul a különböző láncok és applikációk csak úgy
vonzzák majd a tekinteteket.

Cikkszám: 4 100 6160
7.990 Ft

Cikkszám: 4 100 6172
7.990 Ft

Cikkszám: 4 100 6180
8.990 Ft

Cikkszám: 4 100 6403
6.990 Ft

Hátizsákok gyerekeknek
A DEICHMANN a legkisebbekről sem feledkezett meg: a gyerekek kedvenc mesefiguráival vagy
cuki mintákkal díszített hátizsákok biztosan mosolyt csalnak a kicsik arcára. A táskák nemcsak
a játékaik hordozói lehetnek, de a nagy zsebeknek és a kulacstartós kialakításnak köszönhetően
akár kirándulásra is hasznos lehet.

Cikkszám: 4 130 4300
4.990 Ft

Cikkszám: 4 130 3050
4.990 Ft

Elérhető
2022.
májustól!

Cikkszám: 4 130 5902
4.990 Ft

Cikkszám: 4 130 5800
5.990 Ft

Férfi hátizsákok és övtáskák
A férfiaknak sem kell aggódniuk, ha a rohanó hétköznapok szorításából az újjáéledő természetbe
menekülnének, hiszen a DEICHMANN kínálatában a legnagyobb sportmárkák praktikus modelljeit
is megtalálják. Míg a hátizsákokban a nyüzsgő munkanapokon és hétvégi kirándulásokon, addig
a kisebb méretű övtáskákban a rövidebb séták alkalmával bukkanhatnak hű társakra.

Cikkszám: 4 140 5098
9.990 Ft

Cikkszám: 4 140 5308
9.990 Ft

Cikkszám: 4 140 6047
12.990 Ft

Cikkszám: 4 150 6115
6.990 Ft

Irány a szabadba!
A tavaszi napsütés jóformán mindenkit előcsalogat
a kuckójából. Nemcsak az éttermek és a kávézók
teraszai telnek meg a melengető napsugarak
után vágyakozó emberekkel, hanem a parkok és
a városi utcák is átveszik az újjáéledő természet
ritmusát.
Mindegy, hogy a hatalmas napernyők alatt elkortyolt
finom kávék vagy a kellemesen frissítő szabadtéri
séták csábítanak ki minket a levegőre, a tökéletesen
kiválasztott táskák és lábbelik elengedhetetlen
kellékei az önfeledt feltöltődésnek. A DEICHMANN
üzleteiben és Online Shopjában garantáltan
megtaláljuk azokat a darabokat, melyek segítségével stílusosnak és magabiztosnak érezhetjük
magunkat.

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