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Pretože milujeme obuv.
Trendy v obuvi jeseň/zima 2019/2020

Nová kolekcia sa riadi mottom „Follow your style“ a obsahuje dizajnové modely, ktoré zvýraznia 
individuálnu osobnosť a vyžarujú jedinečnosť, či už ide o nápadné chunky tenisky, robustnú zimnú obuv, 
westernový štýl, elegantné lodičky, alebo trblietavé párty modely na vysokom podpätku. Čo sa týka 
pestrosti a odvážnosti, nemajú tohtoročná jeseň a zima konkurenciu! Absolútnym trendom sezóny 
je ležérna šnurovacia obuv, mokasíny do špičky a moderná členková obuv. O dokonalý efekt sa okrem 
tlmených tónov a klasickej čiernej farby postarajú neónové detaily a žiarivé odtiene červenej či žltej. 
V hre sú najrôznejšie varianty podpätkov i zaujímavé materiály. Neprehliadnuteľné sú modely v lakovanom 
vzhľade, imitácie krokodílej kože alebo rafinované aplikácie z retiazok, nitov a praciek.
#deichmannsk #pretozemilujemeobuv #followyourstyle

Pretože milujeme módu. 
Módne trendy jeseň/zima 2019/2020

V móde vládnu zvodné disharmónie, v ktorých sa miešajú nielen streetstylové prúdy, ale i športové prvky 
s najrôznejšími štýlmi. Napríklad v oblasti módy sa začínajú objavovať odevy s redukovanými strihmi, ktoré, 
i keď sú športové, pôsobia elegantne. Neviazaný a individualistický prístup k formám a strihom vnášajú 
do hry témy, ako je oversize, objem, vrstvenie, opulentnosť alebo naberané rukávy. Stred tela je pritom – 
predovšetkým pri oversized pláštenkách, pončách a dlhých kabátoch – zdôraznený tak, aby bola 
zachovaná silueta. Ďalší trend predstavujú ramená zvýraznené naberanými rukávmi a vypchávkami. 
I výrazne originálne modely sa v rámci miešania štýlov často dopĺňajú modernými teniskami. Nosia 
sa nielen prešívané bundy, ale tiež prešívané sukne, kabáty alebo kabelky. Jesennú módu charakterizujú 
zvieracie potlače, plisovanie, punkové inšpirácie, kárované vzory, tvíd, patchwork, šatkový vzor, flauš, 
zamat a kombinácie športovej módy s inými štýlmi. Farba sezóny je podľa inštitútu Pantone „Vanilla 
Custard“, čo je ľahko tónovaný odtieň bielej.

Nakupujte šikovne a luxusne.

Obuv, kam sa pozrieš… Tak to vyzerá v spoločnosti Deichmann, nad ktorej ponukou v 75 predajniach 
na Slovensku a v internetovom obchode zaplesá srdce každého milovníka módy!
Trendové modely na nadchádzajúcu sezónu 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: Vážia málo, ale i napriek tomu predstavujú ťažký kaliber v prvej módnej línii. Pohodlná športová 
obuv je absolútne neprehliadnuteľná vďaka pestrosti dizajnov a farieb. Klasický čierny variant je základom 
tzv. novej elegancie.

BIELE TENISKY: Keď si neviete rady, biele tenisky sú stávka na istotu. Tento rok sa nosia s vysokou 
podošvou a farebnými detailmi.

LODIČKY A SANDÁLE: Nielenže sú symbolom ženskosti a elegancie a hodia sa takmer ku všetkému, 
ale tiež majú nekonečne veľa rôznych podôb a variantov podpätkov. Nosia sa elegantné čierne, 
v imitácii krokodílej kože alebo v trendových jesenných farbách, ako je vínovočervená a horčicovožltá.

MOKASÍNY: I ony sú tento rok šik! V lesklom lakovanom vzhľade, s ozdobnými nitmi a retiazkami alebo 
v imitácii krokodílej kože predstavujú elegantný a lákavý variant k teniskám.

ŠNUROVACIA OBUV: Inšpirovala sa pánskou módou a teraz motá hlavu dievčatám! Šnurovacia obuv 
očaruje ozdobnými detailmi, vysokými podošvami, lakovaným vzhľadom alebo imitáciou hadej kože.

ELEGANTNÝ ŠTÝL: Pestrá ponuka členkovej obuvi nenechá na pokoji nikoho, kto sa aspoň trochu 
zaujíma o módu. Imitácia hadej alebo krokodílej kože, lakovaný vzhľad, trendové farby a ďalšie malé veľké 
detaily vtlačia jesenným outfitom punc elegancie.

LEŽÉRNY ŠTÝL: Ak chcete pôsobiť ležérne, ale zároveň šik, nemôžete minúť ponuku obuvi 
v motorkárskom alebo westernovom štýle, prípadne obuvi typu Chelsea na blokovom podpätku. 
Ak sa na nej objaví imitácia hadej alebo krokodílej kože, máte vyhrané hneď dvakrát!

ČIŽMY: Žiadnu inú obuv nebudete v zime milovať tak ako čižmy, ktoré majú tisíc tvárí. Nosia sa modely 
na podpätku i bez neho, nad kolená i pod kolená, klasické čierne i tie s leopardím vzorom.

PÁNSKA OBUV: Nová sezóna ponúka vydarený mix športovej obuvi, robustných i formálnych poltopánok 
a šnurovacej alebo ležérne elegantnej obuvi typu Chelsea.
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TOP TREND: Tenisky I

Slnečná energia 1 103 1224
So žiarivými farbami nebude mať jesenná 
depresia šancu...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Športový štýl 1 101 1010
Tenisky v sviežej tyrkysovej 
farbe sú nielen ľahučké 
a extrémne pohodlné, 
ale hlavne IN..
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Ružová budúcnosť
1 100 1820
Pekné ružové detaily vám 
vyčaria úsmev na perách...
Teraz v Deichmanne za 27,90 €

Partner do (ne)pohody 
4 140 1090
S moderným batohom 
to roztočíte teraz aj mimo 
športoviska...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Cesta je cieľ 1 101 1036
Model v základnej čiernej 
farbe dovedie vašu vizáž 
do dokonalosti...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €
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TOP TREND: Tenisky II

Štýlový duel 1 103 1242 
Vyhráva u vás skôr leopardí vzor alebo lakovaný vzhľad? Alebo si trúfnete na oboje...?
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Ako na obláčiku 1 101 1512
Tenisky s profilovanou 
podošvou sú také pohodlné 
a mäkké, že si ich nebudete 
chcieť vyzuť...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Pripraviť sa na štart 1 100 1826
Šport prináša výzvy i malé 
víťazstvá. Zvlášť pre tých, 
ktorí sa vedia dobre obuť...
Teraz v Deichmanne za 27,90 €

Láska na prvý pohľad
4 100 1166
Batohy neboli nikdy krajšie...
Od októbra v Deichmanne 
za 19,90 €

Čierna, kam sa pozrieš
1 101 1506
Klasická farba, netradičné 
vyhotovenie...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €
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Nesmrteľná klasika 1 103 1234
Biele tenisky nestarnú. A vďaka prúžkom 
majú šmrnc...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Povedz, kde je tá dievčina 1 102 1830 + 4 110 1084
Bežala si kúpiť chunky tenisky s módnym vzorom 
a štýlovú kabelku...
Teraz v Deichmanne obuv za 27,90 €, 
kabelka za 22,90 €

TOP TREND: Biele tenisky

Schody do neba 1 102 1772
Farba, strih, komfort: čo krok, to radosť...
Teraz v Deichmanne za 27,90 €

Influencerka 1 103 1220
Vďaka tomuto modelu 
získate zaručene veeeľa 
lajkov...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €

Zákony šatníka 1 103 1222
Bielych ležérnych tenisiek 
nemôžete mať nikdy dosť...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €
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Vínna sezóna 1 173 1430
Elegantný vínový odtieň patrí k najkrajším 
farbám jesene...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne za 39,90 €

Špičková práca 1 160 1010
Úspešné ženy vedia, ako si zvýšiť sebavedomie...
Teraz v Deichmanne za 24,90 €

TOP TREND: Lodičky a sandále

Čierno-biela elegancia 1 172 1824 + 4 110 1080
Glenček alebo kohútia stopa? Možno si ich 
pletiete, ale spliesť sa s nimi nemôžete...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne 
obuv za 29,90 €, kabelka za 22,90 €

Nežná kráska 1 185 1320
Dnešný večer bude patriť 
vám......
Teraz v Deichmanne 
za 22,90 €

Dobrá voľba 1 170 1074
Či už vás čaká obchodná 
schôdzka, rande, alebo 
večierok, v čiernych 
lodičkách budete vždy 
o krok dopredu... 
Teraz v Deichmanne 
za 22,90 €
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Hit 1 150 1346
Imitácia krokodílej kože, navyše v lesku, je hitom 
jesennej sezóny...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

TOP TREND: Mokasíny a šnurovacia obuv I

Tak trochu iná črievička
1 140 1340
Poltopánky so štrasovými 
kamienkami sa hodia 
popoluškám i rebelkám...
Teraz v Deichmanne 
za 27,90 €

Nebezpečná dvojica 
1 150 1346
Kombinácia umelej 
krokodílej kože a platformy 
vás dostane a nepustí...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €

Biznisový look 1 140 1080
Elegantné a štýlové 
mokasíny sú ako stvorené 
do kancelárie...
Teraz v Deichmanne 
za 27,90 €

V strede záujmu 1 152 1284
Výrazné šnurovanie púta 
pohľady...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €
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Na vzostupe 1 152 1290
S modelmi inšpirovanými turistickým štýlom 
môžete vyraziť na Tyršovo nábrežie aj na Kriváň...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Ležérna elegancia par excellence 
1 152 1320 + 4 100 1912
Keď neviete, čo si vziať, inšpirujte sa v pánskom 
šatníku...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne obuv 
za 29,90 €, kabelka za 22,90 €

TOP TREND: Mokasíny a šnurovacia obuv II

Scotland Yard 1 152 1960
Človek nemusí byť detektív, aby na obrázku 
objavil ďalší trend: glenček...
Teraz v Deichmanne za 29,90 €

Ako rocková hviezda
1 152 1330
Vysoký lesk v kombinácii 
s profilovanou platformou 
vám dodá hviezdny look...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €

Vanilla Custard 1 152 1280
Potlesk pre farbu roka...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €
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Hadie zovretie 1 110 1916 + 4 100 1146
Trendu hadích vzorov nemôžete tento rok 
uniknúť...
Teraz v Deichmanne obuv za 49,90 €, 
kabelka za 14,90 €

Neprehliadnuteľná 1 110 1906
Teraz sa už v dave neskryjete...
Teraz v Deichmanne za 49,90 €

TOP TREND: Elegantný štýl I

Vždy svoja 1 110 1970 + 4 102 1048
Elegantná víla alebo rocková princezná? 
Môj život, moja voľba...
Teraz v Deichmanne obuv za 49,90 €, 
kabelka za 39,90 €

Nepriama úmera 1 162 1940
Nepotrebujete vysoký 
podpätok, aby ste boli 
trendová...
Teraz v Deichmanne 
34,90 € 

Výstavný kus 1 110 1500
Pridajte si ďalší skvost 
do svojej zbierky obuvi...
Od septembra 
v Deichmanne za 29,90 €
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Kráľovský štýl 1 110 1436 + 4 100 1250
Obuv typu Chelsea je vo svete módy jednou 
z mála istôt...
Od septembra v Deichmanne obuv za 39,90 €, 
kabelka za 19,90 €

Synonymum vášne 1 110 1462 + 4 100 1162
Žiadna iná farba nie je taká nabitá emóciami...
Od septembra v Deichmanne obuv za 34,90 €, 
kabelka za 19,90 €

TOP TREND: Elegantný štýl II

Sama sebou 1 110 1664 + 4 100 1160
Originalita, odvaha, energia...
Teraz exkluzívne online v Deichmanne 
obuv za 49,90 €, kabelka za 22,90 €

Rafinované zbrane 
1 111 1110
Bojovníčky na poli módy
sa s obľubou spoliehajú
na kvalitnú šnurovaciu 
obuv...
Od septembra 
v Deichmanne za 34,90 €

Dandy dáma 1 130 1810
Koňakovohnedá farba 
perfektne zvýrazní 
model v dandy štýle...
Teraz v Deichmanne 
za 59,90 €



Módna obuv jeseň/zima 2019/2020: 
Nové trendy
... prináša spoločnosť Deichmann

Drobná rebélia 1 111 1134
Pretože v každom z nás drieme malý rocker...
Teraz v Deichmanne za 34,90 €

Vietor vo vlasoch 1 111 1136 + 4 110 1086
Keď zatúžite šliapnuť na pedále a aspoň 
na chvíľu utiecť všednému životu...
Od septembra v Deichmanne obuv za 34,90 €, 
kabelka za 22,90 €

TOP TREND: Ležérny štýl I

Ľavou zadnou 1 110 1104
Nuda? Splín? Jesenná depresia?
Proti poriadnym podpätkom nemajú šancu...
Teraz v Deichmanne za 34,90 €

Motorkárska nevesta 
1 111 1162
Zamilovať sa je také 
jednoduché...
Teraz v Deichmanne 
39,90 €
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Hrejivé kapučíno 1 110 1446
Nielen káva, ale i obuv vo farbe kávy 
má povzbudivé účinky...
Od septembra v Deichmanne za 29,90 €

Žiarivé farby 1 110 1444 + 4 100 1084
Tak ako slnko svieti na oblohe, môžete i vy zažiariť 
v dave...
Teraz v Deichmanne obuv za 29,90 €, 
kabelka za 19,90 €

TOP TREND: Ležérny štýl II

Princezná bojovníčka 
1 110 1450
Sila a elegancia kráčajú 
ruka v ruke...
Teraz v Deichmanne 
za 29,90 €
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Klobúk dole 1 111 1746
Tu sa rodí hviezda...
Teraz v Deichmanne za 44,90 €

TOP TREND: Ležérny štýl III

V ústrety mladosti 1 111 1844
Živelná, odvážna, excentrická, svoja...
Od septembra v Deichmanne za 49,90 €

Neskrotná 1 110 1982
Ako stvorené pre ženy, ktoré sa len tak niečoho 
nezľaknú...
Teraz v Deichmanne za 49,90 €
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Najlepšia voľba 1 115 1904
Ukáž mi, čo si práve obúvaš, 
a ja ti poviem, kto si...
Od septembra v Deichmanne za 49,90 €

Elixír štíhlosti 1 115 1450
Čižmy nad kolená vám na tých správnych 
miestach centimetre uberú a inde zase pridajú...
Od septembra v Deichmanne za 44,90 €

TOP TREND: Čižmy

Prichádza zima 1 115 1130
Čas obuť si čižmy 
a zababušiť sa do šálu...
Od októbra v Deichmanne
za 44,90 €

Pekná mušketierka 
1 115 1100
Alebo mylady?
Život je plný prekvapení...
Od októbra v Deichmanne 
za 44,90 €

Esencia elegancie 
1 115 1920
Čaru vysokých popätkov 
a vzhľadu velúru 
sa dá len ťažko odolať...
Od septembra 
v Deichmanne za 49,90 €

Tak riekol módny kritik 
1 115 1466
Bez klasických čižiem 
na podpätku sa v zime 
nezaobídete...
Od októbra v Deichmanne 
za 44,90 €
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Prírodný typ 1 376 1230
Jesenná klasika v podobe členkovej obuvi 
sa bude hodiť ležérnejšiemu štýlu...
Od septembra v Deichmanne za 34,90 €

Džentlmen 1 376 1200
Šikovní muži vedia, že v obuvi typu Chelsea 
budú ako zo žurnálu...
Od septembra v Deichmanne za 34,90 €

TOP TREND: Pánska obuv

Pán dokonalý 1 372 1480
Detaily – to je to, o čo tu ide...
Od októbra v Deichmanne za 69,90 €


