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Móda, trendy & osobnosti

dvojice
Rozumejú si prominentné 
páry aj v otázkach štýlu?

Zladené

Móda do dažďa nemusí 
byť vôbec nudná!

Jesenná 
inšpirácia

Zapôsobte  
na svoje okolie!

štýlov
Hra

Užite si nákupy 

 a kultúru  

v portugalskom 

meste...

VÝLET DO

PORTA
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Krikľavý
trend je späť
Tmavé nechty, trblietavé očné tiene 
a dva drdoly – účesy a mejkap 
90. rokov tiež oslavujú svoj veľký 
comeback. Aby sme však 
nevyzerali ako na techno párty, 
dnes je lepšie staviť len na niekoľko 
vybraných nápadných kúskov.

Zažeňme nudu

Ako za starých čias

Móda deväťdesiatych rokov má niečo do seba. 
Nuda jej určite nehrozí, a to platí nielen na jej nosi-
teľov, ale aj na pozorovateľov. Vysoké XL 
platformy, potlače a lesklé materiály zaručujú, 
že módnym kráľovnám budú môcť konkurovať 
už len disko gule.

Kombinácia džínsov s vysokým pásom, mikiny  
a tenisiek na platforme sa niekedy považovala  
za to najúžasnejšie, čo si študent mohol vziať 
do školy. Dnes opäť bodujú športovo-ležérne  
modely. Už k tomu chýbajú len hity od Spice Girls…

90. roky Top,  
Asos Design

Lak na nechty, 
Essie, „Hazy 

Daze“

Bunda,   
Q/S designed by

Mikina,   
Levi‘s

Džínsová bunda, 
Asos Design

Tenisky na platforme,  
Graceland, 39,90 €  
(model 1 103 908)

Tenisky na platforme, 
Graceland, 39,90 € 
(model 1 103 907)

Tenisky na platforme, 
Venice, 24,90 €  

(model 1 103 720)

Sukňa, C&A

Rúž,
Maybelline, 

„Powder Matte“

Džínsy,
Gina Tricot

Očný tieň,
Maybelline,
 „Color Show“

Športová klasika
Čo nosí Dana Lohmüller najradšej? 
Predsa tenisky! Tie na platforme  
sú teraz in, a keď ich doplní širokými 
nohavicami a výraznou mikinou, 
pripomína jej vzhľad éru Spice Girls.  
www.howimetmyoutfit.de

Tenisky na platforme, 
Graceland, 39,90 € 
(model 1 103 906)

Tenisky na platforme, 
Venice, 24,90 €  
(model 1 103 721)

Dana 
    Lohmüller

EDITORIÁL
jeseň/zima 2018

J esenná a zimná sezóna ešte nikdy 
nebola taká rozmanitá. Staré známe 
kúsky, ako tenisky na platforme 

alebo čižmy nad kolená, sú späť a doplňa-
jú ich zaujímavé nové modely, napríklad 
ponožkové čižmy, ktoré si veľmi rýchlo 
získali naše srdcia. Nové trendy predvá- 
dzajú mnohostrannosť, rozmanitosť  
a množstvo detailov nielen v oblasti obuvi, 
ale aj v móde celkovo. Nohavicové 
kostýmy, vrstvenie, kompletne biele odevy 
odhora až nadol, to všetko nájdete na  
nasledujúcich stranách. A samozrejme, 
nechýba ani ukážka našej exkluzívnej  
internetovej kolekcie Online exclusive.  

V tomto vydaní Vám tiež predstavíme 
jedno americké dievča, okolo ktorého sa v 
súčasnosti točí celý módny svet. Je ním 
Kaia Gerber, dcéra svetoznámej modelky 
Cindy Crawford. Vďaka svojej matke Kaia 
jednoducho musí mať tie najlepšie mode-
lingové gény, a je to už vidieť! Momentálne 
totiž získava miesta v tých najdôležitejších 
kampaniach najznámejších módnych 
značiek. 

A teraz sa už môžete pustiť do čítania 
a možno načerpáte aj nejakú tú inšpiráciu. 
Veď napokon, každý úspech sa môže začať 
tým správnym výberom obuvi, no nie? 
Želáme Vám príjemné chvíle s naším ma-
gazínom!

Milé ČITATEĽKY 
a milí ČITATELIA!
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Michaela Slatinská a Andrea Lapošová, 
redakcia magazínu SHOE FASHION
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Kaia GERBER
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Keď sa povie „heavy metal“, každému hneď 
napadne rockový hudobný smer 80. rokov. 
Čo sa týka módy, tento pojem získava úplne 
nový význam až teraz. Nity, retiazky a ďalšie 
strieborné detaily urobia aj z obyčajnej 
čiernej kabelky skutočnú pastvu pre oči. 
Šarm rockovej divy tak bude 
neprehliadnuteľný, zároveň však bude 
jemnejší a decentnejší.
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Stávka 
na rock

Mix materiálov 
Kombinácie rôznych 
materiálov, štruktúro-
vaných povrchov 
a prešívania vyčaria  
aj z jednofarebného 
outfitu zaujímavý kúsok.

Kabelka, Graceland, 
14,90 € (model 4 100 726) 

Kabelka, 
Graceland,  

22,90 € (model  
4 101 736)

Nízke čižmy s prackami,  
Graceland, 39,90 €  

(model 1 110 510)

Zima v rockovom štýle

Vidíte čierno?

Staň sa rockovou divou

Hudobné štýly grunge a punk nás sprevádzajú v móde už niekoľko sezón. Teraz 
však prichádzajú s novými nevšednými kombináciami. Skúste skombinovať 
dámske šaty zdôrazňujúce ženské krivky s koženými doplnkami a rockovými 
čižmami! Pri výbere farieb sa treba zamerať na čiernu a bielu, pozornosť potom 
pritiahnu aj detaily v podobe nitov, praciek a zipsov. Dokonalý trend pre módne  
rebelky a fanúšikov dvojfarebných kombinácií!

Aj my! Novým módnym trendom sú totiž tmavé 
odtiene. Laky na nechty a dymové oči prebú-
dzajú našu mystickú stránku. Červené pery 
oživia celkový vzhľad a vnesú do hry farbu.

Maxi-sveter,
Bershka

Šaty, 
Asos Design

Šaty,Bershka

Lak na nechty,
Essie, „Licorice“

Maskara,  
H&M

Rúž,
H&M
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Kabelka, Graceland,  
14,90 € (model 4 100 707)

Kabelka, 
Graceland, 14,90 € 
(model 4 100 705)

Kabelka,
Graceland, 16,90 €
(model 4 100 754)

TrendyTrendy
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Pre módnych návrhárov je jesenná a zimná 
kolekcia vždy niečím zvláštna. Perfektný 
jesenný outfit je priam výzvou, keďže 

prepája módu a funkčnosť do jedného celku. 
Nasledujúce tri módne kombinácie 

potvrdzujú, že zladiť praktickosť a módne 
umenie nie je nemožné...

V tejto sezóne bude dôležitá módna kombinácia  
minulosti a budúcnosti. Staré známe trenčkoty,  
čierno-biele kúsky alebo pršiplášte prekvapujú 
v nevídaných kombináciách na módnych prehliad-

kach aj v uliciach svetových metropol. Zatiaľ čo trenčkoty boli 
typické hlavne ako súčasť módy v pánskom štýle, v tejto 
sezóne budú pôsobiť omnoho ženskejšie. Vďačia za to vysokým 
čižmám a opaskom. Aj klasická kombinácia čiernej a bielej 
farby prichádza v novej verzii. V minulosti sme nosili kompletne 
čierny outfit hlavne v zime a, naopak, kompletne biely hlavne 
v lete. Všetko je teraz inak! K bielemu odevu patria tmavé 
doplnky, ktoré vytvoria zaujímavý kontrast. Najväčším prek va- 
pením sezóny sú však pohodlné tenisky a plášte s kapucňou, 

ktoré umožnia pokojné prechádzky po meste v každom 
počasí. Počas Týždňov módy v daždivej jeseni to bude 

určite najobľúbenejší trend každého módneho znalca.  D

Tenisky,  
Graceland, 24,90 € 
(model 1 102 778)

Tenisky,  
Venice, 29,90 €  

(model 1 101 723)Čižmy nad kolená,   
Graceland, 49,90 € 

(model 1 115 802)

Športovo a pohodlne
Aj pohodlie môže vyzerať dobre! A najlepšie 
na tom je, že tenisky sú hitom sezóny!

Čierna klasika

Móda 
z móla

Móda 
z móla

Móda 
z móla

Móda z ulíc

Móda 
z ulíc

Móda 
z ulíc

Čierne čižmy nesmú chýbať v žiadnej 
skrinke na obuv. Dajú sa predsa tak 

úžasne kombinovať!
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Šnurovacia obuv, 
Graceland,  

34,90 € (model  
1 111 735)

Čižmy so zipsom,  
Graceland, 34,90 € 
(model 1 110 784)

Čižmy,  
Graceland, 39,90 €  
(model 1 115 104)

počasia
Trendy do každého
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Obľúbený kúsok:
trenčkot
Neobvyklé kombinácie patria 
k móde ako modelka 
na prehliadkové mólo. V tejto 
sezóne je vydareným príkladom 
mixovania štýlov kombinácia 
pánsky pôsobiaceho trenčkotu 
so ženskými doplnkami, ako sú 
opasky alebo čižmy. Práve vysoké 
čižmy dotvárajú pôsobivý kontrast 
k širokým a splývavým siluetám 
a pozdvihujú sebavedomie.

Biele tóny,
čierne detaily
A je to tu zasa. Obľúbená 
bielo-čierna dvojica dokáže vždy 
prekvapiť. Svetlý outfit odhora 
až nadol bol pôvodne vyhradený 
na leto, no vďaka tmavým 
doplnkom a čiernym čižmám 
nájde teraz svoje uplatnenie 
aj v zime. Pozornosť okolia 
máte zaručenú.

na praktickosť
Slovenskí a českí turisti  
sú v módnych metropolách 
často terčom posmechu, 
hlavne vďaka ich 
praktickým outfitom.  
To sa však môže zmeniť. 
Módni návrhári totiž v tejto 
sezóne vzbudili rozruch 
vďaka kapucniam, 
bundám do dažďa  
a teniskám. Praktické 
outfity teda hlásia svoj 
návrat na prehliadkové 
móla aj do ulíc.

trenčkot
+

čižmy

vrstvenie
+

tenisky

biela 
+ 

čierna

Dôraz

Trendy

6   SHOE FASHION

Trendy
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Veľké hnedé oči, často len nená-
padný mejkap a nekonečne dlhé 
nohy. Je úplne jedno, kde sa 
Kaia Gerber objaví, vždy vyža-

ruje niečo, čo sme už dlho u žiadnej inej 
slávnej modelky nevideli – absolútnu pri-
rodzenosť. Je to typ obyčajného dievčaťa, 
ktoré nie je namyslené ani ničím špeciálne 
a ktoré je jednoducho len krásne. Vyzerá 
to, akoby si Cindy Crawford zaobstarala 
mladý klon samej seba, ktorý je s prvotried-
nymi génmi a ešte lepšími kontaktmi 
pripravený rozbehnúť skvelú kariéru.

Čo však Kaia po matke nezdedila, je jej 
charakteristické znamienko nad kútikom 
úst. Nevadí. Šancu stať sa veľkou hviezdou 
prehliadkového móla má omnoho lepšiu 
než ktokoľvek iný. Mama Cindy držala ambí-

cie svojej tínedžerskej dcéry dosť dlho na 
uzde. Chcela počkať, kým skutočne dozreje, 
kým vstúpi do tvrdého biznisu. Nenápadné 
zákazky síce Kaia mala už v trinástich 
rokoch, keď podpísala zmluvu s modelin-
govou agentúrou IMG z New Yorku, no 
až na niekoľko tínedžerských fotení sa 
toho u prominentnej dcérky veľa 
nedialo. Veď aj Cindy samotná mala 
až sedemnásť, keď podpísala svoju 
prvú zmluvu ako modelka a potom 
sa aj tak musela prebojovať cez 
mnohé kastingy, aby sa dostala 
do dôverne známych kruhov 
ku Claudii Schiffer, Linde 
Evangeliste, Naomi 
C a m p b e l l  a l e b o 
Christy Turlington.

Kaia

Dior, Chanel, Versace. 
Najznámejšie luxusné módne 
značky sa dnes preťahujú  

o dcéru Cindy Crawford. Kaia Gerber 
dobýva svet módy, hoci má ešte len 
sedemnásť rokov! Ako to dokázala? 
Pozrime sa bližšie na jej kariéru...

Nová tvár
Kaia Gerber 
zatieňuje na 
prehliadkových 
mólach aj hviezdy 
ako Gigi Hadid 
alebo Kendall 
Jenner.

Gerber

Hviezdy



okolo Kaie. Návrhári ako Alexander Wang, 
Marc Jacobs a Michael Kors! A keď Kaia 
ešte trochu nesmelo vykročila svojimi 
dlhými nohami na prehliadkové mólo, 
hneď bolo každému jasné, ako veľmi svet 
módy opäť túži po novej tvári.

Pred niekoľkými rokmi sa všetko v mód-
nej brandži točilo okolo 
Gigi Hadid, ktorá mala 
n e o c h v e j n é  p o s - 
tavenie poprednej super-
modelky. Táto 23-ročná 
hviezda však už cíti silný 
protivietor od mladulinkej 

modelky, ktorá sa nepredvádza na Instag-
rame a ani neplní novinové titulky krátkymi 
vzťahovými epizódami. Kaia vlastne v súk-
romí robí len to, čo každý obyčajný tínedžer. 
Nevyhýba sa ani tvrdému učeniu, pretože 
školu Malibu High School väčšinou doháňa 
online. Keď má pracovné voľno, býva doma 
s mamou a otcom, stretáva sa s kamarát-
kami a jednoducho relaxuje. Tvrdé cvičenie 

ju však nebaví: „Rada si zabehám a trávim 
veľa času vonku, avšak športom sa trápiť 
nemusím.“

Keby nebolo módnych prehliadok pre 
Chanel a Karla Lagerfelda, ktorý s ňou, 
mimochodom, plánuje v blízkej budúcnosti 
pripraviť jej vlastnú kolekciu, bolo by to cel-
kom normálne americké sedemnásťročné 
dievča, ktoré vyrástlo v najkrajšom kúte 
Kalifornie a má pri sebe vždy po boku svojho 
o dva roky staršieho brata Presleyho.

Ten je pre ňu najdôležitejším človekom, 
jej spriaznenou dušou. „Nedávno si nechal 
vytetovať moje meno, no nie je to skvelé?“ 
hovorí Kaia hrdo. Presley vyzerá celkom 
ako ich otec Rande, má tiež výrazné lícne 
kosti a blond vlasy. Spolu s Kaiou sú 
dokonca tvárami jednej značky hodiniek. 
Takéto zákazky im, samozrejme, mama 
s otcom starostlivo vyberajú. Ako vlastne 
Kaia zvláda pri tom všetkom zhone zostať 
sama sebou a verná svojej rodine? „Mama 
mi vždy radila, aby som sa na nič nehrala 

Profesionálka
Nervozita na móle (tu na 
prehliadke Anny Sui) nie 
je na mladej modelke 
vidieť.

Kráska na 
nezaplatenie
Kaia v luxusnej 
róbe od Valentina.

„Zostaň 
verná sama 

sebe!“

Dnes sú modelky ľahko nahradi-
teľné. Konkurenčný boj sa teraz 
odohráva v digitálnom svete, kde je 
počet sledujúcich fanúšikov dôle-
žitejší než osobnosť. Niet divu, že si 

tie najväčšie kampane rozdeľujú medzi 
sebou takzvané „instagramové modelky“, 
ako napríklad sestry Gigi 
a Bella Hadid alebo Ken-
dall Jenner, najmladšia  
z klanu Kardashianovcov. 
Počet ich sledujúcich 
fanúšikov na Instagrame 
sa  pohybuje  medz i  
20 až 90 miliónmi.

Hodnota a známosť Kaie vyskočili do 
výšin takmer zo dňa na deň pred rokom 
v septembri, keď k nej prišli zaklopať na 
dvere najznámejší dizajnéri, aby ju osobne 
pozvali na ich módnu prehliadku. Vtedy 
už aj mama Cindy musela uznať, že veľká 
hodina nastala. Bum! Týždeň módy v New 
Yorku sa teda niesol v znamení horúčky 

a vážila si samú seba. A keď vidím, ako to 
robila ona a aká je ako človek jedinečná, 
inšpiruje ma to, aby som robila to isté.“ 
Veríme, že to takto zostane aj naďalej. D

Kamaráti  
S návrhárom 
Alexandrom 

Wangom, pre 
ktorého po 

prvýkrát 
predvádzala 

na móle.

Stále iná
Cez deň 
športovo 
v uliciach 
New Yorku, 
no večer už 
priťahuje 
pozornosť na 
červenom 
koberci.

Žiadaná 
modelka
Obľúbili si ju 
nielen klasické 
módne domy, 
ale napríklad aj 
talianska značka 
Off-White.

Rodinný biznis
Mama Cindy je už 20 rokov 
tvárou hodiniek Omega a jej 
deti Kaia a Presley ju v tom 
teraz nasledujú.

V súkromí
Voľný čas trávi často v Los Angeles  
s kamarátkou z hudobnej brandže Charlotte 
Lawrence. Podoba s mamou Cindy na 
fotografii dole je viac než zarážajúca.

Miláčik značky 
Chanel

Módny guru Karl 
Lagerfeld s ňou má 

veľké plány. Šepká sa 
o jej vlastnej 

limitovanej módnej 
kolekcii.

Čižmy nad kolená,  
Graceland, 39,90 € 
(model 1 115 705)

Čižmy,  
Graceland, 34,90 €  
(model 1 110 593)

Ponožkové čižmy,  
Graceland, 39,90 €  
(model 1 110 610)

Náš tip
Raz nízke a pohodlné, inokedy na podpätku – tieto 

modely obuvi patria do kufra každej modelky.
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Členková obuv, Venice,  
32,90 € (model 1 320 718)

Lodičky,  
Graceland, 29,90 € 
(model 1 185 944)

Čižmy, Graceland,  
44,90 € (model 1 115 518)

Šnurovacia obuv, Venice, 
32,90 € (model 1 330 717)

Rovnako, 
a  predsa inak
Keď si Stefanie obuje na večierok 
lodičky, aj Marcus si zvolí elegantnú 
obuv, najradšej lakovanú. Vo voľnom 
čase nosia obaja s obľubou čižmy.

Náš tip!

Pre dámy:

Pre pánov:

Kožená  
šnurovacia obuv, 
AM SHOE, 69,90 € 

(model 1 372 751)

V partnerskom vzťahu sa po určitom čase zjednocujú nielen záujmy, ale aj štýl obliekania. 
Tento fenomén môžeme pozorovať aj vo svete celebrít a influencerov, ktorí svojimi 

vzájomne zladenými outfitmi často predvádzajú veľkolepé módne umenie...

harmónia
Partnerská

Stým, že protiklady sa priťa-
hujú, nebude súhlasiť 
väčšina spokojných párov. 
Koniec koncov, sú to práve 

spoločné stránky, ktoré ľudí spájajú 
a zbližujú. Niektoré psychologické 
štúdie dokonca tvrdia, že sa páry vzá-
jomne zrkadlia, charakterovo aj vizuálne. 
Len si skúste spomenúť. Určite ste už 
stretli partnerov, ktorí vyzerali podobne 
a podobne sa aj obliekali. Niektorí sa 
k sebe naozaj perfektne hodia a chcú, aby 
to videli aj ostatní. Celebrity a slávne osob-
nosti si tento nový fenomén tak obľúbili, že 
neustále dokazujú, ako spolu ladia 
po módnej stránke. 

Má to aj ďalšiu výhodu – protikladné štýly 
bok po boku alebo disharmonické farebné 
kombinácie nepôsobia dobre na fotogra-
fiách, a už vôbec nie na červenom koberci... 
Ak sa však teraz obávate, že sa budete 
musieť obmedzovať pri výbere partner-
ského outfitu, je to zbytočné. Byť navzájom 

módne zladení neznamená vyzerať 
nudne alebo pôsobiť ako s dvojča-

ťom. Práve naopak! Influenceri ako 
Stefanie Giesinger a Marcus 
Butler či hollywoodske hviezdy 
Blake Lively a Ryan Reynolds 
dokazujú, že svoj šarm dokonca 
zdvojnásobíte, ak to vezmete 
za ten správny koniec.      D

Najšarmantnejší Z  topmodelky
Angličan sociálnych sietí hviezda Instagramu

• Narodila sa 27. augusta 1996 
v Kaiserslauterne v Nemecku.
• Jej kariéra sa začala v roku 
2014, keď vyhrala šou 
„Germany’s Next Topmodel“ 
(Nemecko hľadá topmodelku). 
Tento úspech jej zabezpečil,  
že má dnes na svojom  
instagramovom účte viac než 
3 milióny sledujúcich. Od tej 
doby uzatvára ako modelka 
významné zmluvy, napríklad 
so značkou Gillette.

• Narodil sa 18. decembra 1991 
v meste Shoreham-by-Sea  
v Anglicku. 
• Jeho kariéra sa začala v roku 
2010, keď Marcus spustil svoj 
vlastný blog. Dnes má 
na Instagrame vyše 3,5 milióna 
fanúšikov a patrí k najúspešnejším 
mužom sociálnych médií. 
• V roku 2014 sa pri spoločnom 
natáčaní reklamy pre „L’Oréal Paris“ 
spoznal so Stefanie Giesinger, 
do ktorej sa hneď zamiloval...

Marcus Butler Stefanie Giesinger

Instagramový pár
Stefanie Giesinger 
a Marcus Butler 
majú spolu viac  
než 6 miliónov sle-
dujúcich fanúšikov.

Dokonale zladení
Títo známi influenceri 
si prispôsobujú nielen 
termíny v kalendári,  
ale aj svoje outfity.

Štýl, ktorý si zaslúži 
množstvo lajkov
Obaja milujú obleky, 
samozrejme, každý  
ich nosí po svojom.

NÁŠ 

FAVORIT

HVIEZDY  

 ONLINE 
SVETA
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Holandský 
šmrnc  
v akcii

v  rockovom štýlestretne s pôvabom
Talianka Chiara Ferragni bola 
medzi prvými, ktorí objavili svet 
influencerov, a dnes patrí so svo-
jím blogazínom „The Blonde  
Salad“ k priekopníkom v tej-
to brandži. Odkedy sa jej láskou 
stal raper Fedez, štýl obliekania  
si navzájom prispôsobili.

Táto dvojica je skrátka neprehliadnu-
teľná. Módna redaktorka Veronika 
Heilbrunner, vysoká 186 cm, a jej aus-
trálsky priateľ a módny návrhár Justin 
O’Shea vyčnievajú z davu a priťahujú 
pohľady vďaka svojim dokonalým 
outfitom. Justin nosí väčšinou obleky 
a jeho telo zdobí množstvo veľkých 
tetovaní. Veronika zasa rada kombinu-
je elegantné šaty s teniskami. 

Holanďanka Doutzen Kroes 
patrí k najlepšie plateným 
svetovým modelkám a jej 
manžel DJ Sunnery James 
je tiež úspešným po celom 
svete. Táto závratná kariéra 
si vyžaduje disciplínu 
a ctižiadostivosť. Vlastnosti, 
ktoré sa odrážajú aj na  
ich vzájomne perfektne 
zladenom štýle.

Tento hollywoodsky párik majú 
organizátori spoločenských akcií 
veľmi radi. Všade, kde sa títo  
dvaja objavia, je hneď postarané 
o mediálny rozruch. Sú totiž vždy 
elegantní, perfektne upravení 
a vyžarujú veľký oscarový šarm aj 
na malých filmových premiérach.

Chiara Ferragni & 
Fedez

Veronika Heilbrunner &
Justin O’Shea

Blake Lively &  
Ryan Reynolds

Doutzen Kroes & 
Sunnery James

Dámske tenisky, Venice,  
24,90 € (model 1 103 721)

Dámske čižmy, Graceland,  
29,90 € (model 1 110 216)

Kabelka,  
Catwalk, 22,90 € 
(model 4 101 639)

Pánska kožená obuv,  
AM SHOE, 59,90 €  
(model 1 372 737)

Dámska členková obuv,  
Graceland, 24,90 €  
(model 1 170 784)

Dámske sandále,  
Graceland, 24,90 €  
(model 1 170 820)

Kabelka,  
Graceland, 16,90 €  
(model 4 100 548)

Kabelka,  
Catwalk, 16,90 €  

(model 4 100 728)

Kabelka, Catwalk,  
16,90 € (model 4 110 733)

Pánska šnurovacia 
obuv, Memphis 
One, 32,90 €  
(model 1 313 722)

Pánska kožená obuv,  
AM SHOE, 49,90 €  
(model 1 331 742)

PÁR  

 SNOV

SUPER  

 DUO

TALIANSKY  

 ŠARM

Náš tip!

Náš tip!

Náš tip!

Náš tip!
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Keď sa drsnosť Láska 

Obľúbenci 
Hollywoodu

Pánska kožená obuv, 
Claudio Conti, 49,90 € 
(model 1 373 991)

OČARUJÚCA  

 DVOJICA
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záleží!
Na vzhľade

Štýl

Strácate sa v módnych trendoch? Bojíte sa kombinovať? Inšpirujte 
sa našimi piatimi štýlovými outfitmi, ktoré v spojení s módnou obuvou 

vyčarujú skutočný sebavedomý look!

Produkcia: Katharina Martin Fotograf: Harry Vorsteher Styling: Petra Tielmann Vizáž: Petra Vorsteher  
Asistenti fotografa: Yannick Holthausen, Jan Anskeit, Arno Steinfort Modelka: Linda Young Umelecký riaditeľ: Marten Mochel

Tenisky, Graceland,  
24,90 € (model 1 102 673)

Návrat do budúcnosti
Nápadná červená, džínsovina 
a biele tenisky – to je absolútne 

trio snov. Ako z toho však 
vyťažiť úplné maximum?  

No predsa striebornou bundou, 
ktorá dodá športovému outfitu 

kozmický šmrnc!



Štýl
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Nízke čižmy, Graceland, 34,90 €  
(model 1 110 733)

Divá šelma
Zvierací vzor, koža a nity sú základnými 

esenciami outfitu rockovej hviezdy. 
Ležérne nízke čižmy sa navyše 
postarajú o to, aby ste sa cítili  

pohodlne po celý deň.

Drsná dáma
Krátke sukne sú minulosťou, 

pretože skutočne sexi môžu byť teraz  
aj športové nohavice. Atraktívne 

lodičky v kombinácii s koženou bundou 
dodajú outfitu elegantný nádych.

Lodičky s remienkom,  
Graceland, 24,90 €  
(model 1 170 520)



Štýl

   SHOE FASHION   21 20   SHOE FASHION

Štýl

Šnurovacia obuv, Graceland,  
34,90 € (model 1 111 721)

Kabelka, Catwalk, 14,90 €   
(model 4 100 725)

V štýle boho
Ako vlastne vyzerajú hipisáčky v zime? 

Nosia kimoná, vínové odtiene a teplé 
čižmy. Samozrejme, doplnené klobúkom 

na hlave a rozstrapatenou hrivou. 

Čižmy nad kolená, Graceland,  
44,90 € (model 1 115 540)

Čierna opäť v hre
Heslo dnešnej párty znie – 

čižmy nad kolená a nadmerné 
veľkosti. Z mikiny sa tak razom 
stanú šaty, ktoré stačí doplniť 

už len vysokými čižmami 
nad kolená. K tomu ešte perly 

alebo retiazka a je to!
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na ulici Rua da Conceicão. Pri plá-
novaní výletu odporúčame vyčleniť 
si jeden deň na obchodíky a ďalší 
na turistické a kultúrne pamiatky, pretože 
zaujímavosti, ktoré sa určite oplatí vidieť, 
sú roztrúsené po celom meste.  

Vychutnajte si krásy mesta
Nielen v múzeách je čo obdivovať, rovnako 
je to aj v uliciach. Porto ponúka bohatý kul-
túrny program, za ktorý často nemusíte 
platiť ani vstupné. Modro-biele obkladačky 
„azulejos“ zdobia steny domov a rozprávajú 
príbehy z histórie mesta. Most „Ponte Dom 
Luís I“ vedie od historického starého mesta 
do susednej lokality Vila Nova de Gaia. Keď 
po ňom pôjdete, vychutnajte si nádherný 

Ešte predtým, než k nám vtrhne 
zima, stojí za to absolvovať krátky 
výlet za slnkom. Zásobu vita-
mínu D je predsa potrebné 

naplniť na dlhý čas. Portugalské mesto 
Porto ponúka všetko, čo človek potrebuje 
na jesenný únik. Predovšetkým je to menší 
brat Lisabonu, ktorého historické centrum 
ponúka množstvo nových zaujímavostí 
a každý vášnivý cestovateľ si tu príde 
na svoje. V posledných rokoch tu otvorili 
plno krásnych obchodov a kaviarní, takže 
mesto dostalo celkom nový lesk a stalo sa 
tak ďalšou vyhľadávanou destináciou.

A cesta sa môže začať
Nečudujte sa, ak hneď po príchode 

PortaVýlet do

Lisabon si naše srdcia už získal. Pozornosť si teraz zaslúži  
aj Porto, menší brat portugalského hlavného mesta.  

Porto totiž práve zažíva éru znovuobjavovania a svojich 
návštevníkov nadchýna predovšetkým spojením historic-
kého centra starého mesta a moderných obchodov.

stretnete množstvo turistov s ruksakmi 
na chrbtoch. Mesto leží na ústí rieky Douro 
a je ako stvorené pre objavovateľov. Okrem  
lahodného portského vína, ktoré vďačí 
za svoj slávny názov práve tomuto mestu, 
dotvárajú pulzujúci obraz Porta aj mnohé 
festivaly a malé trhoviská. Namiesto kla-
sických dlhých nákupných ulíc sú tu malé 
uličky, v ktorých nájdete mnohé zaujímavé 
obchodíky, ale aj obchody typu „concept 
store“, v ktorých zaručene objavíte pekné  
suveníry. Náš tip na nákupný deň v Porte 
je jednoznačný – obujte si naozaj poho-
dlnú obuv a začnite výdatnými raňajkami. 
Oboje určite oceníte pri potulkách po str-
mých uličkách mesta. Malé galérie 
a obchodíky v štýle vintage nájdete 

výhľad na Porto. Pestré fasády domov 
na promenáde, ktoré sú zapísané 
na Zozname svetového dedičstva 
UNESCO, si na konci cesty určite zaslúžia 
nejednu fotografiu na pamiatku. Náš ďalší 
tip – pozor, Portugalci sú veľmi citliví na to, 
keď sa k nim niekto prihovára po španiel-
sky. Ak teda neovládate portugalčinu, 
odporúčame, aby ste si známe tradičné 
portugalské koláčiky Pastéis de Nata 
objednali radšej v angličtine. D

Štýlovo
a pohodlne
Porto spoznáte najlepšie pešo 
a na to odporúčame túto pohodlnú 
trendovú dámsku obuv značky 
5th Avenue. Dámy, ak si však večer 
chcete ísť zatancovať, nezabudnite 
si do batožiny pribaliť lodičky.

Náš tip na prechádzky po meste

Kožená šnurovacia obuv,   
5th Avenue, 59,90 € 

(model 1 130 723)

Kožená obuv Chelsea, 
5th Avenue, 59,90 € 
(model 1 130 705)

Kožené čižmy,  
5th Avenue, 59,90 € 

(model 1 130 367)

Kožené čižmy,  
5th Avenue, 59,90 € 

(model 1 131 726)

„Ponte Dom Luís I“
Niet divu, že tento most

pripomína parížsku Eiffelovu
vežu. Naplánoval ho totiž

kolega Gustava Eiffela.

Kostol „Torre dos Clérigos“
Symbolom Porta je veža kostola 

„Torre dos Clérigos“ z 18. storočia.

Kníhkupectvo 
„Livraria Lello“
Fanúšikovia Harry-
ho Pottera pozor! 
V tomto kníhku-
pectve (na ulici 
Rua das  
Carmelitas 144) 
čerpala inšpiráciu 
J. K. Rowlingová!

Dvere na „Rua das Flores“
Pestré dvere na nákupnej ulici  
„Rua das Flores“ stojí za to vidieť!

Slávny 
obchod  
„The Feeting 
Room“
Na tomto 
mieste nájdete 
známe aj 
celkom  
nez náme 
módne značky 
(na ulici Largo 
dos Lóios 86).

Hotel „The Yeatman“
Luxusné ubytovanie s veľkým  

bazénom ponúka výhľad na 
mesto (na ulici Rua do Choupelo).
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Krása na export
V Porte sa narodila 

aj Sara Sampaio, 
modelka značky 
Victoria’s Secret, 
ktorá je úspešná 
na celom svete.
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vo svete?Čo sa nosí

Každá metropola má svoje vlastné pravidlá, pokiaľ ide o módu. Čo 
je v Paríži považované za šik, v Berlíne by pôsobilo príliš formálne. 

Jedno však majú všetky mestá spoločné – obuv musí byť skutočne 
nápadná! Takže, prosíme, odhoďte zábrany, len takto budú každé  
dámske nôžky vyzerať svetovo!

Tenisky na platforme,  
Graceland, 59,90 €  
(model 1 111 683)

Šnurovacia obuv, 
Graceland, 34,90 €  
(model 1 140 780)

Obuv na platforme,  
Graceland, 39,90 €  
(model 1 140 779)

Čižmy, Graceland,  39,90 €  
(model 1 111 269)

Čižmy, Graceland,  
44,90 € (model 1 111 617)

Čierne čižmy s nitmi a prackami patria do ulíc New Yorku rovnako 
ako kožená bunda. Je to ten najlepší recept na zvýšenie sebavedomia.

Čižmy nad kolená,   
Graceland, 39,90 €  
(model 1 115 738)

Čižmy,  
Graceland, 59,90 €  
(model 1 115 798)

Čižmy nad kolená,   
Graceland, 49,90 €   
(model 1 115 792)

Londýn

Berlín

Špicaté prevedenie, trblietky a prešívanie 
poskytnú tú správnu porciu francúzskeho 

šmrncu každej dáme.

Deväťdesiate roky a britská zdržanlivosť – táto zaujímavá 
kombinácia prichádza v podobe jednoduchej šnurovacej 

obuvi s výraznou profilovanou podošvou. S úzkymi 
nohavicami a trenčkotom v nich zažiarite!

Robustné tenisky s podošvou 
veľkosti XXL patria  

k nevyhnutným kúskom ulíc 
nemeckého hlavného mesta. 

Pestré alebo jednofarebné? Kto si 
verí, môže si ich pokojne obuť aj 

k biznis štýlu alebo k ženským 
kvetinovým vzorom.

Rockové čižmy

Elegantné čižmy

Štýlové tenisky  
na platforme

Šnurovacia obuv na platforme

Čižmy, Graceland, 34,90 €  
(model 1 110 732)

Šnurovacia obuv,  
Graceland, 26,90 €  
(model 1 140 773)

Šnurovacia obuv,  
Graceland, 39,90 €  
(model 1 140 781)

Čižmy,  
Graceland, 49,90 € 
(model 1 115 790)

Paríz

^

Tenisky na platforme, 
Venice, 24,90 €  

(model 1 103 721)

New York



Od posledného septembrového 
až do prvého októbrového  
týždňa sa ocitá Mníchov vo výni-
močnom stave. Turisti z celého 

sveta od Argentíny až po Škandináviu cestujú 
do hlavného mesta Bavorska, aby na vlastnej 
koži zažili najväčšiu festivalovú senzáciu, 
ktorú Nemecko ponúka – svetoznámy 
„Oktoberfest“. Celá naša zemeguľa je plná 
rôznych zaujímavých miest, ale nikde človek 
nezažije takú magickú atmosféru, aká panuje 
práve na tomto mieste. Túto slávnosť si nene-
cháva ujsť ani množstvo prominentných 
osobností a hviezd, ktorí sa neboja zatanco-
vať si na drevených laviciach, doprajú si 

na Oktoberfest?
Chystáte sa

Najznámejší ľudový festival v Nemecku láka 
každoročne na prelome septembra a októbra 

návštevníkov a fanúšikov z celého sveta –  
a nechýbajú medzi nimi ani Slováci. Prečítajte  
si pár tipov, ako by ste sa mali na Oktoberfest 

pripraviť a na čo by ste si mali dávať pozor.

pečené kurča, ale aj jeden či dva dupláky piva. 
Aby ste pri najbližšej návšteve neskončili 
v turistickej zápche alebo nemuseli čakať dlhé 
hodiny v radoch a neprepásli tak celú sláv-
nosť, pripravili sme súhrn tých najdôležitejších 
rád a tipov pre návštevníkov Oktoberfestu. 
Jedno si však objasnime hneď – Oktoberfest 
nemá nič spoločné s karnevalom. Kroj má 
dlhoročnú tradíciu a nemal by byť považo-
vaný za karnevalový kostým. Takže stačí len 
trocha odvahy obliecť si dirndl, čo je ženský 
tradičný kroj, a pánom zohnať krátke kožené 
nohavice. Odmenou za to bude jedinečný 
pocit spolupatričnosti a nenapodobiteľná 
atmosféra, na ktorú len tak nezabudnete.  D

NÁŠ

 FAVORIT

Košeľa,
C&A

Kožené 
nohavice,
C&A

Ste už tradičný návštevník alebo ešte len nováčik?  
To zistíte po prečítaní našich tipov... 
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Náš tip!

• Mašľu na tradičnom ženskom kroji si uviaž-
te na správnej strane. Vľavo znamená: „Som 
single.“ Mašľa vpravo hovorí: „Som zadaná.“

• Objednávajte si „A Maß“ (litrový duplák) 
a nie „Ein Bier“.

• Naplánujte si návštevu v týždni a popo-
ludní. Nebudete tak musieť stáť v dlhom 
rade pred stanom alebo na kolotoče.

• Podpätky sa k bavorskému kroju hodia 
síce najlepšie, ale alternatívou môžu byť aj 
pohodlné nízke čižmy, ak by ste chceli tan-
covať na lavici.

• Ak nepijete pivo, nemali by ste sa usadiť 
v stane pivovaru Augustiner. Existuje pred-
sa aj vínny stan...

• Nenoste príliš krátky dirndl! Tento ženský 
bavorský kroj má správne siahať tesne 
pod kolená.

• Na Tereziánsku lúku radšej nechoďte 
autom. Využite verejnú dopravu. Ak pôjdete 
metrom, oplatí sa vystúpiť o jednu zastávku 
skôr. Cesta ďalej pešo nie je náročná.

• Pozor na príliš nápadný mejkap. K zapletané-
mu účesu sa výrazne namaľovaná tvár nehodí. FO
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Šnurovacia obuv,  
Venice, 39,90 €  

(model 1 375 701)

Šnurovacia obuv,  
Landrover, 39,90 €  
(model 1 372 303)

Čižmy,  
Graceland, 34,90 €  
(model 1 110 597)

Náušnice,  
Sweet Deluxe

Brošňa,  
Sweet Deluxe

Šnurovacia obuv,  
Landrover, 29,90 € 
(model 1 111 576)

Kabelka, Graceland, 
16,90 € (model 4 100 519)

NÁŠ

 FAVORIT

Dva týždne plné zábavy
Kolotoče, stany s pivom, 
množstvo dobrôt na každom 
kroku – Tereziánska lúka sa 
každoročne na dva týždne 
premení na miesto hojnosti.

Modelka Lena Gercke 
Profesionálka v akcii – 
takto vyzerá tradičný 
ženský kroj dirndl 
na známej modelke.

Cathy a Mats 
Hummels

Účasť 
na Oktober feste 
je pre niektorých 

nemeckých 
futbalistov 

rovnako dôležitá 
ako začiatok 
Bundesligy.

Kroj dirndl,
C&A

Pr
e d

ám
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Náš tip!
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Styles Štýl

naše ratolesti
Móda pre

Skákať do kaluže, brodiť sa v lístí, po prvýkrát stavať 
snehuliaka…. Naše deti skrátka potrebujú trendové 
univerzálne topánočky, ktoré môžu pohodlne nosiť  

v každom počasí a v ktorých si užijú kopu zábavy! 

Čižmy,  
Cupcake Couture, veľ. 25-30, 

24,90 € (model 1 423 733)

Šnurovacia obuv,  
Venice, veľ. 25-30,  24,90 € 

(model 1 424 712)

Šnurovacia obuv,  
Fila, veľ. 37-41, 49,90 € 

(model 1 562 751)

Šnurovacia obuv,  
Venice, veľ. 31-35,  

29,90 € (model 1 500 754)

Čižmy,  
Graceland, veľ. 31-36, 

26,90 € (model 1 500 717)

Štýl
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Pre chlapcov:

Pre dievcatká:
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S mašličkami 
Velúrový vzhľad a umelá 

kožušinka sa krásne  
hodia k obľúbeným  

jesenným šatočkám.

Pohodlne každý deň 
Šnurovacia obuv 

so zipsom na vnútornej 
strane je to pravé 

pre neposedných malých 
nezbedníkov. 

Do každého terénu 
Nepremokavá Tex-
membrána a pevné 
šnurovanie ochránia 

detské nôžky aj v zlom 
počasí.

Kráčame s módou  
Malé slečny budú  

v tejto krásnej šnurova-
cej obuvi vyzerať ako 

módne znalkyne.

Ako v bavlnke  
Biela kožušinka zohreje 

nôžky a hrubá  
profilovaná podošva 
zabezpečí pohodlie 
aj na štrkovej ceste.

Umelecké dielo 
Pestré farby sa postarajú 
o dobrú náladu a vďaka 

zipsu bude obúvanie 
celkom jednoduché.

Pre najmenších 
Robustný model 

na suchý zips 
s mäkkou podšívkou 
poskytne tú správnu 

oporu pri hraní.

Istota je istota  
Nepremokavé čižmy 
so suchým zipsom 

budú absolútne 
nevyhnutné pri stava-

ní snehuliaka.

Šnurovacia obuv,  
Venice, veľ. 26-30,   

24,90 € (model 1 422 703)

Obuv na suchý zips,  
Fila, veľ. 21-25, 19,90 € 

(model 1 406 908)

Obuv na suchý zips,  
Cortina, veľ. 26-30,  22,90 €  

(model 1 424 719)

^

Šnurovacia obuv,   
Graceland, veľ. 31-35,    

26,90 € (model 1 500 616) Obuv na suchý zips,  
Bobbi Shoes, veľ. 21-25,   

16,90 € (model 1 404 706)

Štýl
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Zo sveta 
Deichmann

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Viete, že spoločnosť 
Deichmann…

•  je v  100 % vlastníctve rodiny 
Deichmann? 
•  zamestnáva celosvetovo viac než 
39 500 zamestnancov?
•  má po celom svete viac než 3 900  
predajní?
•  predá ročne po celom svete viac 
než 176,6 milióna párov obuvi?
•  mala na Slovensku v roku 2017 
obrat 66,6 miliónov eur?
•  spolupracuje so študentmi  
v rámci duálneho vzdelávania?

V našich predajniach je práce vždy dosť. Ruku k dielu priloží preto naozaj každý, či už vedúci 
predajne, predavač alebo praktikant. Každý v tíme sa zapája do každodenných činností,  

a zároveň je každý podporovaný a rešpektovaný ako osobnosť. Aktuálnu módu a kontakt so 
zákazníkmi jednoducho máme radi!

Pridaj sa k nám!
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Online ponuka
DEICHMANN

Náš blog má nový formát a tiež nové meno. 
Nájdete tu viac módy, viac štýlu a ešte viac 
tipov, ako zdôrazniť svoju krásu. Pripravili 
sme si pre Vás aj novú rubriku „Módna 
inšpirácia“, kde sa dozviete, ako a s čím 
môžete kombinovať svoje obľúbené kúsky.

Čítajte nový 
SHOELOVE

Ako prví sa tak dozviete o našich akciách 
a zľavách. Budete mať neustály prehľad  
o tom, v čom sa chodí a aký štýl práve frčí. 
V akej obuvi upútate pozornosť Vášho 
okolia na najbližšom večierku?

Inšpirujte sa neustálym prílevom parádnych 
fotiek a sledujte videá s našimi módnymi 
novinkami. Zapojte sa do pravidelných sú-
ťaží, v ktorých môžete vyhrať hodnotné ceny. 
Ak sa odfotíte s našimi produktmi, nezabud-
nite označiť @deichmann.sk, pripísať 
#deichmannsk a dať tak o sebe vedieť.

Najdete nás aj na:

Deichmann ONLINE SHOP

Odoberajte 
NEWSLETTER

INSTAGRAM 
DEICHMANN.SK

Dávate prednosť nákupu z pohodlia Vášho domova? Alebo možno len jednoducho  
z mobilného telefónu, ak ste práve na cestách? Náš internetový obchod má otvorené  
24 hodín denne, 7 dní v týždni a doručenie máte vždy ZADARMO. Obuv Vám nesedí? Vrátiť 
ju môžete v ktorejkoľvek predajni Deichmann na Slovensku, a to v neobmedzenom čase. 

Naša online ponuka je plná 
skvelých inšpirácií, presvedčte 
sa sami...

youtube.com/DeichmannSK

Podporujeme Vás ako spolupracovníka, 

Vážime si ľudí aj ich výkon
Výkon jednotlivca sa u nás vždy počíta, 
práve tak sme sa stali najväčším 

európskym maloobchodným predajcom 
obuvi. Hospodárskou silou rodinného kon-
cernu Deichmann je finančná nezávislosť. 
Táto filozofia zaručuje istotu zamestnania 
pre schopných zamestnancov – od študen-
tov po vedúcich pracovníkov.  

Deichmann je férovým zamestnávateľom
So svojimi spolupracovníkmi v predaji zdieľame 
úspech firmy v podobe provízie z obratu. 
Rešpekt a férovosť voči zamestnancom je u nás 
na každodennom poriadku a všetci zamest-
nanci tvoria základ nášho úspechu.

Náš úspech – Vaša šanca
Naša koncepcia predaja kvalitnej obuvi za 

prijateľné ceny pre celú rodinu z nás urobila 
najväčšieho maloobchodného európskeho 
predajcu obuvi. Našu spoločnosť sme rozšírili 
už do 26 krajín sveta a rastieme stále ďalej. 
K tomu potrebujeme motivovaných zamest-
nancov, ktorí chcú byť úspešní a zaujímajú 
sa o svoj osobný rast, chcú pracovať v mód-
nom odvetví, páči sa im rozmanitá práca  
a majú tímového ducha. Takíto zamestnanci 
u nás získajú isté pracovné miesto, zaškole-
nie, ale taktiež ďalšie vzdelávanie a možnosť 
kariérneho rastu. Každého zamestnanca si 
ceníme pre jeho individualitu bez ohľadu na 
vek, vzdelanie alebo pôvod. Poďte rásť k nám  
a prerastiete sami seba.     

Všetky voľné pracovné pozície nájdete na 
https://deichmann.profesia.sk/ 

rešpektujeme Vás ako človeka 

facebook.com/deichmann.SK  
Exkluzívnu  kolekciu

nájdete nawww.deichmann.com
Originálna kolekcia  
ONLINE EXCLUSIVE
Chcete nosiť to, čo iní nemajú? Tak naku-
pujte online a vyberajte si z kolekcie ONLINE 
EXCLUSIVE! Kolekcia obuvi a doplnkov je  
k dispozícii iba v našom internetovom ob-
chode a odráža aktuálne módne trendy na 
jeseň a zimu 2018/2019. Exkluzívne online 
Vám navyše prinášame aj rozšírenú ponuku 
dámskej obuvi vo veľkostiach 42, 43 a 44.
Nakupujte online, doručenie je u nás  
zadarmo!

Tenisky, Graceland,  
22,90 € (model 1 109 739)

Šnurovacia obuv,  
Catwalk, 44,90 €  

(model 1 110 670)

Ponožkové čižmy,  
Catwalk, 39,90 € 

(model 1 110 605)

Ze světa  
Deichmann



www.deichmann.com

44.90€

každý model

49.90€

1 110 620 · vel‘. 36 – 42

1 111 610 · vel‘. 36 – 41

1 111 620 · vel‘. 36– 41

1 111 614 · vel‘. 36 – 41

39.90€

EXPLÓZIA
MÓDNA

AZ_SK_ShoeFashion_StyleExplosion_210x270_neu.indd   1 08.08.18   16:22


