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Must-have kúsky 
pre jarný look



Must-have kúsky pre jarný look

Za športom i do mesta
Vybavte sa novými športovými 
teniskami od top značiek. model 18206059

59,99 €

model 18405190
69,99 €



Must-have kúsky pre jarný look

Čerstvý vietor v skrinke na topánky 
zaručia módne sneakers.
A s béžovou tento rok nespravíte chybu!

model 11026562
34,99 €

model 11026380
27,99 € model 11026446

29,99 €



Must-have kúsky pre jarný look

Comeback mokasín 
V mokasínach s chunky 
podošvami či nápaditými detailmi 
je skrátka radosť vyraziť von. 

model 11446540
29,99 €

model 11446300
27,99 €model 11446850

34,99 €



Must-have kúsky pre jarný look
model 41006020
19,99 €

model 41006078
24,99 €

model 41006010
14,99 €

Dychberúce kabelky 
všetkých farieb 
Dokážete si vôbec predstaviť 
outfit bez týchto krásiek?



Must-have kúsky 
pre jarný look
Mokasíny a poltopánky:  
obuv na každú príležitosť 
Či už vyrazíte na prechádzku do parku, kávu 
so sebou, obed s kolegami, ktorých ste dlho 
nevideli, alebo s deťmi na ihrisko, v mokasínach 
či poltopánkach v odtieňoch smotanovej, 
béžovej, čiernej alebo v pastelových farbách 
budete vyzerať skvele. Ak dávate prednosť 
pravej koži, môžete sa tešiť na letné modely 
v decentných tónoch zelenej, elegantnej 
sivej alebo béžovej. Šmrnc im dodajú chunky 
podošvy, nápadné retiazky a pracky.
Minikabelky sú trendom sezóny. O pozornosť 
sa postarajú tzv. bagetky, jarné cukríkové 
farby i dekoratívne aplikácie a retiazky. Tešiť sa 
môžete tiež na kabelky z prírodných materiálov, 
ako je slama alebo ratan, ktoré patria k letnej 
klasike. Či už vyrazíte na prechádzku po pláži, 
s rodinou na piknik,  alebo etno kabelkou 
doplníte denimový outfit v mestskom štýle, 
získate ozajstný pocit leta.
Tieto jarné trendy a mnohé ďalšie nájdete 
za trvalo nízke ceny v predajniach Deichmann 
a v internetovom obchode na deichmann.com!
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