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Красиви летни комбинации 2020

Sunshine Reggae
Това лято жълтото замества 
бялото и се явява неговата 
модерна алтернатива.

Модел 1 261 2840
59,90 лв.

Модел 4 100 2660
19,90 лв.



Красиви летни комбинации 2020

Класика
Удобно и модерно, 
лятото може да 
бъде и класически 
елегантно.

Модел  1 260 2034 
24,90 лв.

Модел 4 100 2088
49,90 лв.



Красиви летни комбинации 2020

Розова 
хармония
Неоново или пастелно 
розово – с него сме 
модерни.

Модел  1 260 2640
19,90 лв.

Модел  4 100 2042
39,90 лв.



Красиви летни комбинации 2020

Усещане за 
море
Адриатически 
сини и зелени 
нюанси съживяват 
усещането за море.

Модел  1 261 2850
59,90 лв.

Модел 4 100 2070
29,90 лв.



Красиви летни комбинации 2020

Принтове
Леопардовите и други 
животински принтове 
също са подходящи за 
лятото.

Модел 1 261 018
34,90 лв

само онлайн XXL

Модел 4 101 2030
44,90 лв.



Красиви летни комбинации 2020

Orange County
Свежест в лятната визия 
внасят и неутралните 
цветови комбинации.

Модел 1 262 2630
59,90 лв.

Модел  4 110 2030
49,90 лв.
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Summer-Vibes
По всичко личи, че очакваната лятна ваканция 
тази година няма да прилича на предходната...                                                                                                                                   
                                                                                     
Защото дори и всички ние да заслужаваме почивка, 
за някои от нас тя няма да се състои по обичайния 
начин – може би ще трябва да я съкратим, да 
нямалим бюджета, или да разполагаме с ограничени 
възможности за пътуване - с други думи – нека 
сами си подсигурим ваканционното настроение!                                                                                                                                      

Със или без ваканция, усещане за лятно 
спокойствие можем да си създадем по най-
различни начини - като например с цветни 
аксесоари, подходящи за горещи слънчеви дни! 
Новите летни комбинации съчетават леки и ефирни 
чехли с подходяща чанта и ни настройват на 
летни вибрации, без да натежават на бюджета!                                                                                                                                         
                                                                                                                   
Тези и много други летни тенденции можете 
да откриете сега в онлайн магазина на Deich-
mann на www.deichmann.com и в магазините на 
Deichmann! Следете и профилите ни във Face-
book и Instagram за още модни вдъхновения!


