
 

 

 

 

Kendall + Kylie Exclusive Handbag Collection SS19 

DEICHMANN lanserar en exklusiv väskkollektion av Ken-

dall och Kylie Jenner 

 

ESSEN/MUNICH. Från och med mars 2019 kommer väskkollektionen av 

amerikanska systrarna Kendall och Kylie Jenners märke, KENDALL + 

KYLE, finnas tillgänglig exklusivt i Deichmanns butiker och på 

www.deichmann.com. 

 

Efter en mycket framgångsrik lansering hösten 2018 på några utvalda 

marknader släpps nu den andra kollektionen nu även i Sverige.  Kollekt-

ionen är ett samarbete mellan Europas största skohandlare DEICHMANN 

och KENDALL + KYLIE, märket av de kända modeprofilerna Kendall och 

Kylie Jenner.  

 

Kollektionen speglar vårens och sommarens hetaste väsktrender: snygga 

magväskor i metallic, shoppers i storlek XXL, ryggsäckar och eleganta 

axelväskor som är perfekta accessoarer för varje outfit. Power-systrarna 

rundar av kollektionen med sportiga weekendbags som kan kombineras 

på många sätt. Poppiga färger som ljusrosa och korall blandas med kha-

kigrönt, silver och svart och modeller med färgblock utgör riktiga mode-

statement. Unikt formade hängen och breda band ger varje väska sin in-

dividuella look. Den slående logotypen gör varje modell från kollektionen 

till en blickfångare. 

 

DEICHMANN Kendall + Kylie Exclusive Handbag Collection består av to-

talt 19 väskmodeller och säljs från och med mars 2019 i Deichmanns bu-

tiker och online på www.deichmann.com. Priserna ligger mellan 169-499 

kronor.  
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______________________________________________________________ 

DEICHMANN SE med huvudsäte i Essen (Tyskland) grundades 1913 och ägs till 100 procent av grundarfamiljen. Före-

taget är ledande på den europeiska marknaden när det gäller detaljhandel med skor och har över 39 500 medarbetare 

över hela världen. Under namnet DEICHMANN finns det filialer i Tyskland, Frankrike, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, 

Danmark, Storbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Sverige, Serbien, 

Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Ungern. Dessutom är koncernen representerad i Schweiz (Do-

senbach/Ochsner/Ochsner Sport), i Belgien och Nederländerna (vanHaren) och i USA (Rack Room Shoes/Off Broad-

way). I Tyskland hör dessutom Roland SE till koncernen. Med MyShoes SE är företaget representerat i Tyskland, Öster-

rike och Schweiz. På den svenska marknaden har Deichmann 28 butiker samt e-handel på Deichmann.com. 

 


