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Na špici
Obuv pre silné a odvážne ženy, 
ktoré sa neboja byť samy sebou...

Jar v plnom rozpuku

Model 1 174 016
24,90 €

Model 1 174 018
24,90 €



Ruku bozkávam, madam
Lodičky s otvorenou pätou sa vracajú na scénu 
a s nimi tiež pôvab starých časov...

Model 1 164 050
22,90 €

Model 1 164 052
22,90 €

Jar v plnom rozpuku



Jedna za všetky
Ležérne k džínsom, elegantne 
k šatám a netradične 
k nohaviciam s náprsenkou...

Model 1 164 040
19,90 €

Model 1 174 012
22,90 €

Jar v plnom rozpuku



Módna divočina
Had alebo radšej leopard? 
Bez zvieracích potlačí 
to tento rok nepôjde...

Model 1 240 016
22,90 €

Model 1 240 018
22,90 €

Jar v plnom rozpuku



Žena mnohých tvárí
Odvážna námorníčka alebo dáma 
v červenej? S dobre zvolenou 
obuvou môžete byť oboje...

Model 1 155 020
39,90 €

Model 1 164 010
9,95 €

Jar v plnom rozpuku



Na telo
S týmito modelmi v telovej 
farbe si budete v kancelárii 
pripadať ako na dovolenke 
a na dovolenke ako v raji...

Model 1 145 004
29,90 €

Model 1 145 053
29,90 €

Jar v plnom rozpuku



Jar v plnom 
rozpuku
Top trendom tejto jari sú lodičky 
s otvorenou pätou.
Vďaka remienku elegantne sa vinúcemu 
okolo päty potešia tieto krásky nielen 
milovníčky nostalgie a vintage štýlu, 
ale aj tie, ktoré sa nemôžu dočkať slniečka 
a teplých dní. Pretože keď si už obujete 
otvorenú obuv, je to znamenie, 
že jar je v plnom prúde.
Stylisti ukazujú, aký variabilný je tento 
typ obuvi. Môžete si vyberať z rôznych 
variantov podpätkov a skvelé sú aj nízke 
modely pripomínajúce baleríny. Či už zvolíte 
obuv inšpirovanú námorníckym štýlom, 
model v módnej koralovej farbe alebo 
klasiku v telových odtieňoch, budete vždy 
vyzerať elegantne a žensky.
Tieto a mnoho ďalších nových trendov
na jar/leto môžete teraz kúpiť za trvalo
nízke ceny v predajniach Deichmann 
a v internetovomobchode 
na www.deichmann.com!
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