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Nové jesenné radosti

Kolekcia „Rita Ora for Deichmann“ 1 103 1484
39,90 €

Kolekcia „Rita Ora for Deichmann“ 1 103 1480
39,90 €

Zažiarte aj na jeseň
Vďaka metalickým teniskám 
máme na jeseň šancu ukázať 
sa zo svojej žiarivejšej stránky...



Nové jesenné radosti

Model 1 150 1154
29,90 €

Kolekcia „Rita Ora for Deichmann“ 1 142 1800
34,90 €

Čo tak mokasíny?
Kto hovorí, že musíte nosiť 
podpätky, keď chcete, 
aby sa za vami muži otáčali 
a ženy ticho závideli...



Nové jesenné radosti

Model 1 110 1444
29,90 €

Kolekcia „Rita Ora for Deichmann“ 1 170 1922
34,90 €

Nebezpečné 
kombinácie
Trúfnete si na kombináciu 
krokodílej kože 
s ihlovými podpätkami? 
Alebo dáte prednosť 
obuvi typu Chelsea 
na robustnej platforme?



Nové jesenné radosti

O krok vpred
Ráno obchodné rokovanie, 
popoludní rande, 
večer na párty – a vždy 
dokonale štýlová...

Model 1 162 1124
24,90 €

Model 1 162 1130
22,90 €



Nové jesenné radosti

Model 1 130 1810
59,90 €

Model 1 110 1064
29,90 €

Dandy štýl
Inšpirácie z pánskeho šatníka 
nás neprestávajú baviť...



Nové jesenné radosti

Kolekcia „Rita Ora for Deichmann“ 1 110 1640
49,90 €

Model 1 110 1104
34,90 €

Osudová sila
Hrdinka, rebelka, rockerka. 
Jednoducho žena, 
ktorá vie, čo chce...
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Jesenné radosti
Vitaj, jeseň. Ti, ktorí milujú módu a štýl, 
sa v duchu nášho hesla „Follow your style“ 
majú na čo tešiť, pretože ak ide o pestrosť
a bohatstvo rôznych trendov, nemá táto 
sezóna konkurenciu.

Záujem vzbudzuje okrem ležérnych 
chunky tenisiek aj módna členková obuv 
v najrôznejších podobách, ktorá zvýrazní 
osobnosť a poukáže na jedinečnosť každej 
nositeľky.

Hitom sezóny je zdobená šnurovacia obuv, 
ktorá presvedčí hlavne prepracovanými 
detailmi, ženské lodičky, ležérne elegantná 
obuv typu Chelsea a moderná členková 
obuv. Neprehliadnuteľné sú imitácie hadej 
a krokodílej kože, bez ktorých sa tento rok 
nezaobídete.

Tieto a veľa ďalších nových trendov
na jeseň nájdete za trvalo nízke ceny
v Deichmanne a v internetovom obchode
na www.deichmann.com!

www.deichmann.com


