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Pretože milujeme obuv.
Trendy v obuvi jar/leto 2019

Trendy v obuvi na sezónu jar/leto vás inšpirujú navštíviť najzaujímavejšie svetové metropoly. Zatúžite 
túlať sa po Paríži v klasických mokasínach, pretancovať noc vo vyhlásených londýnskych kluboch 
obutá do módnych tenisiek alebo si na vysokých podpätkoch vychutnať najlepšie cestoviny v Ríme. 
Preleťte najkrajším obdobím v roku v extravagantnej, športovej alebo supermodernej obuvi. Celá 
kolekcia sa nesie v znamení ležérnej elegancie.
Veľký trend širokých a nápadných podošiev, s ktorým sa teraz stretávame pri šnurovacej obuvi 
a sandáloch, pretrvá aj naďalej. Jeho náprotivkom budú dámske lodičky na elegantných stredne 
vysokých podpätkoch, tzv. kitten heels, doplnené mašličkami a štýlovým strihom do V, alebo šľapky
so zvieracou potlačou.

#deichmann_sk
#pretozemilujemeobuv

Pretože milujeme módu.
Módne trendy jar/leto 2019

Súčasná móda pripomína cestu v čase. Známe staré trendy sa miešajú s novými, a tým vznikajú 
nezvyčajné kombinácie. Receptúra na módny look obsahuje ležérny denim, svieže pastelové farby, 
dievčenské volániky a elegantný tyl, nápaditý mix vzorov (kombinujú sa prúžky s leopardím vzorom, 
bodky s kockami alebo kvety s prúžkami), háčkované folklórne detaily, pleteniny v bohémskom štýle, 
metalické úpravy a pajetky s dotykom westernového štýlu. Prísady stačí zamiešať a vychutnať.

Nakupujte šikovne a luxusne.

Obuv, kam sa pozrieš... Tak to vyzerá v spoločnosti Deichmann, nad ktorej ponukou v 75 predaj-
niach v Slovenskej republike a v internetovom obchode zaplesá srdce každého milovníka módy! 
Trendové modely na nadchádzajúcu sezónu jar/leto nájdete v predajniach Deichmann a v inter-
netovom obchode na www.deichmann.com ako vždy za trvalo nízke ceny.

PR DEICHMANN Slovenská republika
Mária Halajová
WhiteAndBlack PR
Istrijská 18
841 07 Bratislava
e-mail: maria@whiteandblackpr.cz
tel.: +421 915 548 699

Komunikácia DEICHMANN Slovenská republika
Radovan Fojt
Marketingový riaditeľ
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
ul. Logistického parku 1
929 01 Dunajská Streda



Módna obuv jar/leto 2019:
Nové trendy
... prináša spoločnosť Deichmann

Nové trendy v módnej obuvi

OBUV V KOVBOJSKOM ŠTÝLE: Nadchádzajúca sezóna prinesie členkovú obuv v mnohých 
podobách. Najžiadanejší bude kovbojský štýl, bez ktorého to tento rok skrátka nepôjde. Farbám bude 
vládnuť svetlosivá a biela.
 
TENISKY: Tenisky sú oveľa viac než len obuv. Tenisky sú životný štýl. Minimalistické modely v bielej 
farbe sú víťazmi všetkých generácií a stali sa ikonickou súčasťou našich šatníkov.

ŠPORTOVÁ OBUV: Alternatívou sú pestrofarebné tenisky alebo modely v klasickom vzhľade. Potešia 
milovníkov ležérnej módy aj nadšencov fitnes, pretože ponúkajú nielen módny vzhľad, ale aj komfort. 

LODIČKY S OTVORENOU PÄTOU: Dolce vita! Konečne sa oteplilo dosť na to, aby sme mohli začať 
nosiť otvorenú obuv. Vďaka rôznym variantom podpätkov môžete byť za dámu za všetkých okolností.

SANDÁLE NA PODPÄTKU: Vyčarujte si nohy až do nebies! Stačí pár remienkov v kombinácii s módnym 
blokovým alebo sexi ihlovým podpätkom a ostatní od vás nebudú môcť odtrhnúť oči.
 
PRE NEVESTY/NA SVADBU: Sľub vernosti medzi bielou farbou a najteplejším ročným obdobím 
je večný. Vďaka tomu sú najkrajšie letné modely žiadané nielen pred oltárom.

KLINOVÉ PODPÄTKY: Tak toto je skutnočná letná klasika. Slnko, more a šik vzhľad. Obuv na klinovom 
podpätku je navyše neuveriteľne pohodlná... Ahóóój, leto!

NÍZKE SANDÁLE: Nič nedoplní letný outfit lepšie než pohodlné sandále! Ponuka je pestrá a siaha 
od zdobených, vzorovaných sandálov s najrôznejšími aplikáciami až po športové modely.

ŽABKY A ŠĽAPKY: Už len pri pohľade na najobľúbenejšiu plážovú obuv cítime vo vzduchu vôňu mora! 
V kolekcii nájdete modely v jemných prírodných farbách, ale aj šľapky so štrasovými kamienkami, 
perličkami alebo širokými podošvami.

KABELKY: V móde sú batohy, kabelky cez plece a crossbody modely, ale aj prírodné materiály, 
okrúhle tvary, priesvitné detaily alebo bohémske vzory.

OBUV PRE PÁNOV: Športová, elegantná a štýlová. Pánskej obuvi vládne trend zvaný athleisure, teda 
kombinácia športového a ležérneho štýlu s eleganciou. Nosí sa klasická formálna obuv, nazúvacie 
modely, tenisky aj sandále.
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TOP TREND: Obuv v kovbojskom štýle

Sivá je nová čierna 1 112 076
Tento model si vďaka elegan-
tnému sivému tieňovaniu získa 
aj zaryté milovníčky čiernej 
farby...
Teraz exkluzívne online 
v Deichmanne za 39,90 €

Ja sa vrátim 1 112 012
Kto si myslel, že westernový 
štýl je len sezónnou 
záležitosťou, veľmi sa mýlil...
Teraz exkluzívne online 
v Deichmanne za 29,90 €

Netradične 1 112 016
Kovbojský štýl a biela farba 
si rozumejú...
Teraz exkluzívne online 
v Deichmanne za 29,90 €

Šerifova žena 1 112 015
Typická pracka a tradičné 
nity nenechajú nikoho 
v pochybnostiach, 
kto je tu šéf(ka)...
Teraz exkluzívne online 
v Deichmanne za 29,90 €
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TOP TREND: Biele tenisky

Na dobrú náladu 1 102 037
Biela je skvelá, ale s neónovými detailmi
bude váš deň farebnejší...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Mini, maxi 1 102 060, 4 100 021, 4 100 015
Štýlový minimalizmus s maximálnym efektom...
Teraz v Deichmanne obuv za 24,90 €,
kabelka vľavo za 19,90 € a kabelka vpravo 
za 16,90 €

Farebné prúžky 1 102 082
Zabrnkajte na hravú 
strunu...
Teraz v Deichmanne 
za 26,90 €

Základný inštinkt 1 102 010
Skutoční milovníci módy 
vedia, že biele tenisky 
sú večné...
Teraz v Deichmanne 
za 22,90 €

Blink, blink 1 102 071
Farebné štrasové 
kamienky podčiarknu 
dievčenský vzhľad...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €

Viac než tisíc slov 
1 102 041
Vyberte si model, ktorý 
to povie za vás...
Od začiatku apríla 
v Deichmanne za 24,90 €
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TOP TREND: Biele tenisky

Niečo extra 1 102 070
Výrazná pruhovaná podošva premení
biele tenisky na trendovú záležitosť... 
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Slovami klasika 1 103 045
Trend zvaný chunky 
tenisky vás iste milo 
prekvapí...
Od začiatku apríla 
v Deichmanne za 34,90 €

Elegantný doplnok 
4 110 045
Svetlá kabelka je na jar 
ako stvorená...
Od polovice apríla 
v Deichmanne za 24,90 €

Prekvapenie sezóny 
1 103 040
Kombinácia výrazných 
farieb a leopardieho vzoru 
vyzerá nečakane dobre... 
Od začiatku apríla 
v Deichmanne za 32,90 €
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TOP TREND: Tenisky a športová obuv

Ahóóój, jar 1 102 012, 4 110 038
S koncom zimy prichádza do našich 
šatníkov svieži vietor...
Teraz v Deichmanne obuv za 22,90 €,
kabelka od začiatku apríla za 19,90 €

Krok za krokom 1 102 073, 1 102 673, 1 102 072, 
1 102 075, 1 102 084
Páčia sa vám prúžky, kamienky, trblietky 
alebo vzory? 
Ponuka je takmer nekonečná...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €/24,90 €/29,90 €/ 
24,90 €/24,90 €

Poriadna kočka 1 102 042
Zvieracie potlače 
sa už zabývali 
aj na teniskách...
Teraz v Deichmanne 
za 19,90 €

Nielen na šport 1 101 075
Samozrejme, môžete 
v nich vyraziť aj do fitka.
Ale nemusíte...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €
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TOP TREND: Lodičky s otvorenou pätou
 a sandále na podpätku

Ružové vyhliadky 1 164 040, 4 100 018
Aj na nízkych podpätkoch sa dá urobiť 
veľká paráda...
Teraz v Deichmanne obuv za 19,90 €
a kabelka za 16,90 €

Úspech zaručený 1 164 042
Elegantné, pohodlné, vhodné do kancelárie 
aj na bežné prechádzky...
Teraz v Deichmanne za 19,90 €

Pozdrav slnku 1 164 052
Žltá farba dodá outfitu iskru 
a vám rozžiari deň...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 22,90 €

V zajatí 1 240 018
Trend zvieracích potlačí 
sa prikradol a celkom nás 
pohltil...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 22,90 €

Šéfka 1 171 008
Aj pracovný dress code 
môže byť šik...
Teraz v Deichmanne 
za 39,90 €
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Výrazná osobnosť 1 174 018
Krásne červené lodičky pristanú silným 
a odvážnym ženám...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

Najkrajšia námorníčka 1 164 010, 4 100 079
Tohtoročná variácia na námornícky štýl 
je obzvlášť podarená...
Teraz v Deichmanne obuv za 19,90 €,
kabelka za 19,90 €

Pastva pre oči 1 155 020
Vidíme načerveno...
A nechceme inak...
Teraz v Deichmanne 
za 39,90 €

Šťastné stretnutie 1 164 050
Nová kolekcia je plná 
retro inšpirácie...
Teraz v Deichmanne 
za 22,90 €

Návrat do divočiny 1 240 016
Model s otvorenou špičkou 
a haďou potlačou osloví 
dobrodružné povahy... 
Od polovice marca 
v Deichmanne za 22,90 €

TOP TREND: Lodičky s otvorenou pätou
 a sandále na podpätku
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TOP TREND: Sandále na podpätku

Sexi a pohodlné  1 174 046
S blokovými podpätkami pre krásu trpieť nemusíte...
Od polovice apríla v Deichmanne za 22,90 €

Varovanie 1 174 047
Pozor, hrozí efekt 
nekonečne dlhých nôh...
Od polovice apríla 
v Deichmanne za 22,90 €

Inštinkt lovca 1 174 836
Na ihlové podpätky 
a zvierací vzor sa chytí 
každý... 
Od konca marca 
v Deichmanne za 24,90 €
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TOP TREND: Pre nevesty / na svadbu 

Dokonalá dvojica 1 230 010, 1 321 040
Tým najkrajším párom to svedčí nielen 
pred oltárom...
Od polovice marca v Deichmanne 
za 22,90 € a 49,90 €

Povedzte áno 1 240 600
Biela farba patrí nevestám...
Teraz v Deichmanne za 19,90 €

Nežná rebelka 1 174 026
Nity prepožičiavajú 
bielym lodičkám 
rockerský punc... 
Teraz v Deichmanne
 za 24,90 €

Veľká láska 1 174 022
Do týchto lodičiek 
sa zaručene zamilujete 
na prvý pohľad...
Teraz v Deichmanne 
za 19,90 €

Femme fatale 1 174 016
Buďte tou 
najzvodnejšou...
Teraz v Deichmanne 
za 24,90 €

Niekto to rád biele 1 174 010
Pretože biela farba a opálená 
pokožka sa perfektne dopĺňajú...
Teraz v Deichmanne za 22,90 €
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TOP TREND: Klinové podpätky

Konečne leto 1 240 093
Námornícka modrá navodí tú pravú prázdninovú 
náladu...
Exkluzívne online v Deichmanne za 39,90 €

Safari lady 1 174 070
Prírodné materiály a hnedá farba si rozumejú...
Od polovice mája exkluzívne online 
v Deichmanne za 24,90 €

Hor sa do rozprávky
1 240 058
Vyrazte von ako Červená 
čiapočka. 
A nemusíte sa vybrať 
len za babičkou...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 24,90 €

Nesmrteľný denim
1 240 059
Džínsovina bola,
je a bude v móde....
Od konca marca 
v Deichmanne za 24,90 €
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TOP TREND: Nízke sandále

Zásah do bieleho 1 253 637
Jednoduché sandále bodujú vďaka kombinácii 
bielej a striebornej farby...
Od polovice mája v Deichmanne za 26,90 €

Dôležitý detail 1 210 847
Nápadná retiazková aplikácia prepožičiava 
tomuto modelu nádych extravagancie...
Od začiatku mája v Deichmanne za 22,90 €

Drahé kovy 1 210 019
Zlato-strieborné sandále 
sú poklad, ktorý 
sa nestratí v kancelárii 
ani na pláži...
Od polovice mája 
v Deichmanne za 19,90 €

Vyrážame 1 210 025
Mäkká stielka a šik vzhľad 
robia z týchto sandálov 
perfektného sprievodcu 
svetovými metropolami...
Od začiatku mája 
v Deichmanne za 19,90 €

Hviezdou večierka 1 210 955
Kombinácia leopardieho 
vzoru a zlatej farby 
je priamo predurčená 
na letnú párty...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 19,90 €
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TOP TREND: Žabky a šľapky

Leto vo vlasoch 1 261 010, 4 100 195
Jednoduchý, ale štýlový vzhľad dosiahnete vďaka prírodným farbám a materiálom...
Teraz v Deichmanne obuv za 22,90 €, kabelka za 19,90 €

Etno inšpirácia 1 261 010
Zdobené žabky nesmú 
prehliadnuť predovšetkým 
milovníčky hudobných 
festivalov...
Teraz v Deichmanne 
za 22,90 €

Jemná duša 1 261 005
Pastelová ružová farba poteší romantickú dušu 
a zvýrazní opálené nohy...
Od konca apríla exkluzívne online v Deichmanne 
za 16,90 €
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TOP TREND: Kabelky

Kabelkománia 1 164 040, 4 100 018, 4 100 027, 
4 100 003, 4 100 014
Ponuka kabeliek v pastelových farbách 
nás privádza do šialenstva...
Teraz v Deichmanne obuv za 19,90 €, kabelky zľava 
doprava za 16,90 €/19,90 €/14,90 €/14,90 €

Batoh v hľadáčiku 
4 140 077
Ulovte si ho pre seba 
skôr, než to urobí 
niekto iný...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 16,90 €

Zázračná kabelka
4 100 195
Vnútri je väčšia, 
než vyzerá zvonka...
Od polovice marca 
v Deichmanne za 19,90 €

Zabaľte sa 4 110 038
Všetky prázdninové 
nevyhnutnosti môžete 
mať stále pri sebe... 
A pekne štýlovo...
Teraz v Deichmanne 
za 19,90 €
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TOP TREND: Obuv pre pánov

Ľahkou nohou 1 311 076
Či už plánujete cestu okolo sveta, alebo sa chystáte 
na terasu najbližšej reštaurácie, v koženej nazúvacej 
obuvi nemôžete šliapnuť vedľa...
Od polovice marca v Deichmanne za 39,90 €

Pri formálnych 
príležitostiach
1 333 070
Pre dokonalý dojem 
zlaďte obuv s opaskom...
Teraz v Deichmanne 
za 49,90 €

Po práci zábava
1 311 075
Kožené mokasíny 
sa hodia takmer 
na akúkoľvek príležitosť...
Od konca marca 
v Deichmanne za 39,90 €

Do baru aj na výlet 
1 311 077
Béžové mokasíny 
si vezmite so sebou
na dovolenku... 
Od polovice marca 
v Deichmanne za 39,90 €


