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Pretože milujeme obuv.
Trendy v obuvi jeseň/zima 2018

Kolekcia na jeseň a zimu prináša množstvo nových trendov, ktoré sú charakteristické svojou 
pestrosťou. Extravagancia nebola doteraz nikdy taká žiadaná, a preto motto novej sezóny znie 
„Pozornosť sa zameriava na obuv“! Témou číslo jeden sú nápadné a masívne podošvy, ktoré 
sa objavujú pri teniskách v chunky štýle, ako aj pri členkovej obuvi a čižmách.
Tenisky a športová obuv sa vyskytujú v podobe tenisiek na platforme, ale i ako krásne dizajnové kúsky 
s ozdobami a vzormi. Čo sa týka zimnej obuvi, okrem klasických modelov bude hitom aj tzv. ponožková 
obuv (sock boots) a módne čižmy nad kolená. Členková obuv a obuv v motorkárskom štýle zažijú 
módnu renováciu vďaka ležérnym prackám, obuvníckym krúžkom a nitom. V mrazivých dňoch budú 
našimi spoločníkmi modely s umelou kožušinou, ktorá je aktuálne taká in, že sa objavuje i na kabelkách.
#deichmann_sk
#pretozemilujemeobuv

Pretože milujeme obuv.
Trendy v obuvi jeseň/zima 2018

Trendy v sezóne jeseň/zima 2018 sú rozmanité ako nikdy predtým, čo prináša so sebou širokú paletu 
štýlov. Veľkú rolu hrajú retro prvky, ako sú zdôraznené plecia 80. rokov alebo pop-art 90. rokov, ale 
stretnúť sa môžeme aj s detailmi inšpirovanými viktoriánskou módou. Modely sú dlhé a vypasované, 
ale aj oversize alebo áčkové. Šaty sa nosia v dĺžke mini i maxi. Aj na jeseň bude pokračovať trend 
nostalgických kvetovaných potlačí, ktoré sa podelia o pozornosť s patchworkovými a zvieracími 
vzormi. Objavujú sa tlmené hnedé a zemité tóny i žiarivo elektrizujúce farby. Na výslní budú aj kreácie 
inšpirované kybersvetom alebo módou technopárty, ale i žensky hravé romantické outfity.

Nakupujte šikovne a luxusne.

Obuv, kam sa pozrieš… Tak to vyzerá v spoločnosti Deichmann, nad ktorej ponukou v 74 predajniach
v Slovenskej republike a v internetovom obchode zaplesá srdce každého milovníka módy! Trendové 
modely na nadchádzajúcu sezónu jeseň/zima nájdete v predajniach Deichmann a v internetovom 
obchode na www.deichmann.com ako vždy za trvalo nízke ceny.
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Nové trendy v módnej obuvi:

TENISKY: Športová móda sa už neobmedzuje len na fitness centrá, ale stala sa každodennou 
súčasťou našich outfitov. A platí to aj na oblasť obuvi, ktorej vládne športový štýl a tvary inšpirované 
napríklad bežeckými modelmi.
 
CHUNKY TENISKY: Sú také škaredé, až sú krásne... Znie to možno divne, ale je to tak. :-) 
Vďaka originálnemu tvaru a retro vzhľadu sú v tejto sezóne prakticky nevyhnutné.
 
OBUV NA PLATFORME: V súvislosti s módnym comebackom 90. rokov je teraz na vzostupe trend 
obuvi s objemnou, robustnou a niekedy i zubatou podošvou.

PONOŽKOVÉ ČIŽMY: Ponuka ponožkovej obuvi je veľmi rozmanitá. Módny, obopínajúci a ženský strih 
z nej robia nielen veľmi pohodlnú, ale tiež dosť žiadanú záležitosť.
 
LODIČKY: Obuv, ktorá vám ako mávnutím kúzelného prútika opticky predĺži nohy, je i naďalej 
symbolom ženskosti a elegancie. Nielenže dokáže krásne doladiť elegantný outfit, ale pozdvihne 
aj ležérnejší look.

SLÁVNOSTI: V súvislosti s ľudovými slávnosťami a festivalmi rastie obľuba krojov – či už v tradičnej, 
alebo modernej podobe. Pre dokonalý vzhľad je však potrebný nielen náležitý odev, ale tiež 
zodpovedajúce doplnky, predovšetkým obuv a kabelka.
 
ROCKOVÝ ŠTÝL: Pre tých, ktorí sa neboja vystúpiť z davu, sa perfektne hodí obuv v rockovom štýle 
zdobená nitmi, retiazkami a masívnymi podošvami. Výborne vyzerá v nevšednej kombinácii 
s elegantnými šatami.

OBUV TYPU CHELSEA: Táto klasická obuv je favoritom pre všetkých milovníkov jednoduchého, 
elegantného a pohodlného štýlu. V novej kolekcii je možné vidieť aj dizajnovo zaujímavé modely.

ČIŽMY: Škála tejto klasickej zimnej obuvi siaha od elegantných modelov po členky cez varianty 
s naberanou či rozšírenou predkolennou časťou až po modely na zvodných ihlových podpätkoch. 
V čižmách je každá žena štýlová.

ZIMNÝ ČAS: Aj zimná obuv sa dočkala novej módnej interpretácie a štýlových detailov. Vďaka tomu 
sa výborne hodí na dlhšiu prechádzku zimnou krajinou, ako aj na potulky mestom.

DETSKÝ ŠTÝL: I deti sa zaujímajú o módu. Detské modely, ktoré v podstate kopírujú trendy v pánskej 
a dámskej obuvi, bývajú ozdobené nášivkami, kvetinovými aplikáciami, hviezdičkami, flitrami alebo 
umelou kožušinou. Obľúbené sú potlače v štýle graffiti.

PÁNSKA OBUV: Nová sezóna ponúka pestrý mix športovej obuvi, elegantných poltopánok a vyššej 
šnurovacej obuvi, ležérne elegantných modelov typu Chelsea alebo outdoorovej obuvi určenej 
na každodenné nosenie, formálnejšie príležitosti i vychádzky do prírody.
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TOP TREND: Tenisky

Svieži vietor / 4 110 732, 4 100 724
Nadchádzajúca sezóna prináša veľa noviniek
a netradičných kombinácií...
Teraz v Deichmanne za 16,90 € (kabelka vľavo) / 
14,90 € (kabelka vpravo)

Zásah do čierneho / 1 102 724
Do školy? Do práce? Za zábavou? Čierne tenisky 
sú vždy dobrý nápad...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Dievčenská záležitosť / 1 102 715, 1 102 754, 
1 102 758, 1 102 704
Medzi nami, stačili by vám len jedny? My ich totiž 
milujeme všetky...
Teraz v Deichmanne za 22,90 € / 24,90 € / 22,90 € / 
29,90 €
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TOP TREND: Tenisky

Snehobiele hviezdy / 1 102 673
Práve teraz je najlepšia chvíľa zažiariť 
na módnom nebi vďaka podošve lemovanej 
ozdobnými kamienkami...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Najlepší spoločníci / 1 102 712
Biele tenisky sú na ťahu a budú nás sprevádzať 
po celú sezónu...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €
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TOP TREND: Chunky tenisky

Prekvapivo trendová / 1 103 724, 1 103 725
Športová obuv sa už dávno nenosí len na šport...
Od polovice septembra v Deichmanne za 29,90 €

Kráska a zviera / 1 111 683
Nemôžeme si pomôcť. Tieto tenisky sú také 
škaredé, až sú krásne...
Od polovice septembra v Deichmanne za 59,90 €

Jedinečná príležitosť / 1 103 721
Siahnite po modeli v chunky štýle.
Pretože kedy inokedy, ak nie teraz...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €
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V hlavnej role platforma / 1 111 688, 1 111 689
A keď chcete ukázať, že ste vo svete módy veľké 
zviera, vycerte zuby...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne za 34,90 € /
44,90 €

Na hipsterskej vlne / 1 140 778, 1 140 779
Klasické poltopánky sú pasé. Pokiaľ chcete
ísť s dobou, zvoľte obuv na hrubej podošve...
Od začiatku septembra v Deichmanne za 34,90 € / 
39,90 €

Lesk ako blesk / 1 140 780, 1 140 781
Alebo sa blysnite poltopánkami v lakovanom
vzhľade...
Od začiatku septembra v Deichmanne za 34,90 € /
39,90 €

TOP TREND: Obuv na platforme
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Byť sama sebou / 1 110 612
Z mnohých variantov ponožkovej obuvi
si ten pravý vyberie každý...
Exkluzívne online za 39,90 €

Pre štíhle členky / 1 110 606
Vďaka úzkej predkolennej časti budú vaše nohy 
pripomínať nohy lane...
Od začiatku septembra v Deichmanne za 39,90 €

Blok pre krásu / 1 110 485, 1 110 610
Že sa pre krásu musí trpieť? Vyskúšajte modely 
na blokovom podpätku a uvidíte, že to ide aj inak…
Teraz v Deichmanne za 39,90 € (exkluzívne 
online) / 39,90 €

TOP TREND: Ponožkové čižmy
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Darček, ktorý poteší / 1 170 712
Elegantné a štýlové lodičky vám vykúzlia krásnu 
postavu nielen počas Vianoc...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne za 24,90 €

Sexi flitre / 1 170 716, 1 170 722
Ženské, zvodné a výnimočné. Flitre a ihlové
podpätky nikdy nevyjdú z módy...
Teraz v Deichmanne za 24,90 € / 26,90 €

TOP TREND: Lodičky
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Staré s novým / 1 110 787
Moderná členková obuv a tradičný kroj, 
to je kombinácia, ktorá nestarne...
Teraz v Deichmanne za 34,90 €

Na sviatočné príležitosti / 1 170 520
Či už sa chystáte na ples, alebo na obchodnú 
schôdzku, čierna je odpoveď na každú módnu 
otázku... 
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Vkusu k plusu / 4 100 705
Jednoduchá čierna kabelka s nenápadným 
vzorom z ozdobných kamienkov bude vkusným 
doplnkom akéhokoľvek outfitu...
Teraz v Deichmanne za 14,90 €

TOP TREND: Slávnosti
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Rocková star / 1 111 712
Pre hviezdny look skombinujte čiernu farbu, 
kožu a trochu kovu...
Od začiatku októbra v Deichmanne za 34,90 €

Vždy štýlová / 1 131 731
Kvalitná obuv vám zaistí pohodlie po celý deň 
a potom je už len na vás, či zvolíte skôr hravý, 
alebo vážny outfit...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne za 79,90 €

Ležérne, rockové, sexi / 
1 111 617, 1 110 620, 1 110 627
Nech už si vyberiete ktorýkoľvek z týchto 
modelov, budete neprehliadnuteľná...
Teraz v Deichmanne za 44,90 € / 39,90 € / 39,90 €

Robustné, a aj napriek tomu ženské / 
1 111 614, 1 111 620, 1 111 631
Obuv v motorkárskom štýle dokáže zdôrazniť 
silu a energiu bez toho, aby potláčala ženskosť...
Od začiatku septembra v Deichmanne 
za 49,90 € / 49,90 € / 39,90 €

TOP TREND: Rockový štýl
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Nadčasová čierna / 1 131 725
Obuv v nadčasovej čiernej farbe a klasickom štýle 
patrí do každého šatníka...
Teraz v Deichmanne za 59,90 €

Ležérna hnedá / 1 130 708
Prirodzene teplé hnedé 
odtiene korešpondujú 
s jesennou krajinou...
Teraz v Deichmanne 
za 59,90 €

Vo vysokom lesku / 1 111 314
Vrchný materiál 
v lakovanom vzhľade 
zvýrazní sofistikovaný 
ráz obuvi...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €

Požičané od mužov / 
1 131 707
Pánsky štýl ovládol dámske 
kolekcie a dierovaný vzor 
k nemu patrí...
Teraz v Deichmanne 
za 49,90 €

Nápadne strieborná / 
1 111 610
Strieborné detaily pútajú 
na seba pohľady...
Teraz v Deichmanne 
za 44,90 €

TOP TREND: Obuv typu Chelsea
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Módne stálice / 1 135 520
Klasické čižmy nikdy nevyjdú z módy...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne za 79,90 €

Príjemný bonus / 1 115 518
Obľúbené čižmy s vysokou predkolennou časťou 
sa pýšia pohodlnou profilovanou podošvou...
Teraz v Deichmanne za 44,90 €

Kráľovná čižiem / 1 115 790
Ihlové podpätky, úzka predkolenná časť a tvar 
do špičky, to je koktail, ktorý vás vynesie 
až do módneho neba...
Teraz v Deichmanne za 49,90 €

Nové trendy / 1 115 750, 1 115 798
S jesennou kolekciou sa opäť dostávajú do hry 
blokové podpätky, naberané predkolenné časti 
alebo slušivé pajetky...
Od začiatku októbra v Deichmanne za 39,90 € / 
59,90 €

TOP TREND: Čižmy
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Večer pri kozube / 
3 919 501, 3 919 508
Keď sú nohy v teple, je svet 
v poriadku...
Teraz v Deichmanne za 5,95 €

Mäkučká podšívka / 1 114 500, 1 114 503
Zimnú výbavu máme pripravenú, tak už môže 
pokojne mrznúť...
Teraz v Deichmanne za 34,90 €

Umelá kožušina / 4 100 722
Zaujme na prvý pohľad...
Teraz v Deichmanne za 16,90 €

TOP TREND: Zimný čas
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Verná kópia / 1 500 616, 1 404 706
Deti spravidla napodobňujú svojich rodičov. 
aj čo sa týka módy...
Teraz v Deichmanne za 26,90 € (obuv dievčatá) / 
16,90 € (obuv chlapci)

Do (ne)pohody / 1 406 706
Mráz, ľad ani dážď mladého 
dobrodruha nezastavia...
Od polovice novembra 
v Deichmanne za 16,90 €

Proti šedi / 1 423 733
Roztomilé ružové detaily 
rozžiaria pochmúrne 
zimné dni...
Od polovice októbra 
v Deichmanne za 24,90 €

Cool graffiti / 1 422 703
Moderné umenie 
pre moderné dievčatá...
Od polovice septembra 
v Deichmanne za 24,90 €

TOP TREND: Detský štýl
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Istý krok / 1 312 534
Vyššia šnurovacia obuv je klasika, ktorá vám 
dodá istotu v módnom ringu…
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Ležérna elegancia / 
1 375 706
Šnurovacia obuv v hnedej 
farbe je stále in...
Od konca septembra 
v Deichmanne za 39,90 €

S citom pre detail / 
1 372 779
Zaujímavá pracka upúta 
pozornosť...
Od polovice októbra 
v Deichmanne za 69,90 €

Športový duch / 1 313 722
Svojich obľúbených 
tenisiek sa milovníci 
športovej módy nemusia 
vzdávať ani v zime...
Od konca septembra 
v Deichmanne za 32,90 €

TOP TREND: Pánska obuv


