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Защото обичаме обувките. 
Модни тенденции пролет/лято 2019

Модните тенденции при обувките за сезон пролет/лято ни вдъхновяват за едно 
пътешествие до най-вълнуващите световни метрополиси. Разходете се с класически 
лоуфъри по улиците на Париж, с небрежните боти в каубойски стил завладейте горещите 
точки на Виена, с модерните високи сникъри танцувайте в лондонските клубове, а за да се 
насладите на най-добрата паста в Рим, заложете на високите токчета. Новата колекция 
пролет/лято е едновременно екстравагантна, спортна и супер модерна, отличаваща се с 
непринудена елегантност, която с много настроение ни повежда през най-хубавото време 
от годината.
Тенденцията на дебелите и масивни подметки, които сега можем да видим и при елегантните 
обувки с връзки и при сандалите, се запазва и през този сезон. В пълен контраст пък са 
елегантните V- образно изрязани обувки с тънки токчета и панделка, както и стилните 
чехли със заострен връх и животински принтове.
#deichmannbg #10YearsDeichmannBG

Защото обичаме модата. 
Модни тенденции пролет/лято 2019

Новите модни тенденции могат да бъдат разгледани като едно малко пътешествие 
през времето. Различното тук е, че добре познатите трендове са миксирани във ведри 
комбинации, които придават напълно различна визия.
„Съставките“ за новата фешън-формула са: небрежен деним, свежи пастелни цветове, 
женствени волани и бляскав тюл, изпълнен с фантазия микс от различни десени - райета 
с леопардов принт, точки и каре, цветя и широко райе - фолклорни плетени на една кука 
мотиви, макраме с хипи елементи, металик с пайети, съчетан с уестърн стил.
Жизнерадостен микс! ;-)

Good buy.

Обувки докъдето ти стига погледът предлага търговската верига Deichmann със 
своите 21 филиала и онлайн магазина си в България, които ускоряват пулса на всяка модна 
почитателка. Най-актуалните модели за предстоящия сезон пролет/лято ще откриете 
в магазините на Deichmann, както винаги на изключително добри цени. Намерете ги и в 
нашия онлайн магазин на www.deichmann.com .

INTERIMAGE
Стела Ерера
ул. Емил Берзински 12, 1408 София
Telefon: +359 888 20 0023, stella.erera@interimage.bg

Deichmann България
Диана Неделчева
бул. Цариградско шосе 115Г, Мегапарк, 1784 София 
Телефон: +359 2 81 78 908, diana_nedelcheva@deichmann.com
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Това са новите тенденции при обувките: 

БОТИ: Ботите през новия сезон са характерни със стиловото си разнообразие... изпъкват 
моделите в каубойски стил, защото какво е лятото без чифт уестърн боти? А новите 
цветове като светлосиво и бяло носят ведро настроение.

СНИКЪРИ: Сникърите значат много повече от обикновени обувки. Сникърите са начин 
на живот. Изчистените модели в бяло поколения наред продължават да оставят своя 
отпечатък в света на модата. 

СПОРТНИ: Желана алтернатива сред сникърите са искрящите цветни или класическите 
модели. Новите спорни обувки покоряват със стил и комфорт както хипи и стрийтстайл 
феновете, така и запалените по фитнеса.

БАЛЕРИНИ: Всички се радват, че ще ги срещнат отново. Обичаните от всички балерини 
се завръщат след кратка „творческа почивка“ с нова визия и красиви детайли.

ОБУВКИ С ВРЪЗКИ: Тези модели са буквално на финалната права пред модния връх. Те са 
женствени и елегантни, а в комбинация с изпъкващата масивна подметка са безусловен 
тренд за сезона.

ОТВОРЕНА ПЕТА: Тези елегантни обувки носят със себе си полъх на Dolce Vita - 
сигнализират ни, че вече е достатъчно топло да обуем първите отворени обувки. За 
изисканата лейди-визия има модели с различни варианти на токовете.

БУЛКА / СВАТБА: Вричането във вярност между магичния неутрален цвят и топлия летен 
ден продължава за цял живот. Затова и изисканите стилни модели са силно желани не само 
пред олтара.

КЛИНОВИДЕН ТОК: Те заслужено биват определяни като „лятната класика“. От тях 
просто струи усещане за лято, слънце и море, разбира се, съчетано с голяма доза шик! 
Освен това са супер удобни... напред към лятото!

САНДАЛИ НА ВИСОК ТОК: Само няколко шикозни каишки, комбинирани с модерния масивен 
ток или със секси токчета са достатъчни новите ви сандали да привличат погледите 
към издължените ви крака.

РАВНИ САНДАЛИ: Нищо не пасва по-добре към летния ви аутфит от чифт удобни 
сандали! А тяхното разнообразие варира от декорирани с малки „бижута“ и украсени с 
различни мотиви модели до чисто спортни сандали.
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САНДАЛИ С ПЛАТФОРМА: Наскоро промъкналият се в модния свят Ugly-Chic (грозен шик) 
със своята съзнателна анти-естетика завладя и сандалите. И добре че е така, защото 
резултатът със сигурност намя да ви разочарова.

Т-ОБРАЗНИ КАИШКИ И ЧЕХЛИ: Още с първия поглед към любимите ни чехли се усеща 
така желаната прохлада през горещите летни дни. Те са в меки, натурални цветове, но 
изпъкват с декорации от стъклени камъчета, перли или масивна дебела подметка.

ЧАНТИ: Наред с раниците, актуални ще бъдат и чантите тип „месинджър“, както и 
диагоналните презрамки. Малките сламени чантички за през рамо също са летен тренд, 
както и кръглите форми. Разнообразието в стиловете се допълва от прозрачните 
материи, както и от бохо-десените.

МЪЖКИ ОБУВКИ: Спортни, стилни и шик - ето как в модата при мъжките обувки се 
комбинират умело темите „атлейжър“ и елегантност. Така ТОЙ може да избере дали да 
заложи на класическите модели, сникърите, сандалите или пък чехлите.
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Тенденция летни боти

Ботите зоват  1 112 076 
Модерните сиви нюанси в 
гленчек стил изненадващо 
ни изпълват с радост … 
Сега по 79,90 лв.

Нежност в розово     
1 112 076
Пастелните нежни 
цветове намират 
своето място и при 
пролетните боти… 
Сега по 79,90 лв.

Имаш нюх 1 112 012
Който си мисли, че 
каубойските боти са 
за един ден, дълбоко се 
лъже … 
Сега по 59,90 лв.

Yee-How  1 112 015
С добре познатата 
катарама и капси, в 
класическо черно … 
Сега по 59,90 лв.

Аплодисменти  1 112 016
Бялото намира своето 
място в уестърн стила 
и определено е много 
горещо …
Сега по 59,90 лв.
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Тенденция сникъри

Привличат погледи 1 102 037
Бяло, бяло и пак бяло. А защо не и с малка 
доза неон?… 
Сега по 49,90 лв.

На линия 1 102 082
Широкото цветно 
райе присъства във 
всякакви вариации, 
а защо не и върху 
подметката … 
Сега по 49,90 лв.

Get together 1 102 060
Минималистичният стил, съчетан с нежна 
панделка придава максимален шик … 
Сега по 49,90 лв.

Първичен инстинкт       
1 102 010
Истинските модни 
почитателки вече се 
досещаха, че белите 
сникъри ще останат 
с нас и през лятото… 
Сега по 44,90 лв.

Bling-Bling 1 102 071
Пъстрата искряща 
подметка, покрита 
с цветни стъклени 
камъчета придава 
блясък не само на 
сникърите... 
Сега по 59,90 лв.

С думи 1 102 041
Просто очарователни 
с кратките 
ведри послания и 
леопардовото сърце… 
Сега по 39,90 лв.



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Тенденция сникъри

Просто шик  1 102 070
Раираната масивна подметка, съчетана 
с любимите кецове в бяло, е печелившата 
формула … 
Сега по 59,90 лв.

С уверена стъпка               
1 103 019
Без грам грозота, 
новите грубовати 
сникъри крачат към 
лятото …  
Сега по 59,90 лв.

Цветен код 1 102 993
Цветните широки 
райета на бял 
фон събуждат 
жизнерадостно 
пролетно  
настроение … 
Сега по 59,90 лв.

Пълна с изненади          
4 110 045
Обемиста лятна 
чанта с перфорации за 
много съкровища … 
Сега по 49,90 лв.

Новите в отбора              
1 103 040
Цветните детайли и 
леопардовият принт 
са в пълна хармония с 
бялото… 
Сега по 59,90 лв.
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Тенденция сникъри & 
спортни

Дрескод Пролет 1 102 012 + 4 110 038
С перфектна и стилна визия можем 
спокойно да се насладим на първите 
слънчеви лъчи … 
Сега по 44,90 лв. (обувки) / 39,90 лв.(чанта)

Step by step 1 102 073 + 1 102 673 + 1 102 072 + 
1 102 075 + 1 102 084
Дали с райета, блясък или интересен десен, 
триумфът на сникърите не може да бъде 
спрян … 
Сега от 44,90 лв.

Leo-Love 1 102 042
Модерните 
животински 
принтове са добре 
приети и през новия 
сезон и намират 
своето място и 
върху сникърите … 
Сега по 39,90 лв.

Спортна среща 1 101 075
С тях можем дори и да 
спортуваме, но никой не 
ни задължава… 
Сега по 69,90 лв.

На върха 1 102 994
Големите неща в 
живота понякога се 
случват лесно … 
Сега по 59,90 лв.
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Тенденция балерини

Нов романс 1 145 030
И в пастелните 
нюанси на нежното 
розе те ще привличат 
погледите … 
Сега по 59,90 лв.

Easy going 1 145 032
Интересни, 
елегантни, кежуал, 
удобни и с нежни 
каишки около глезена - 
навсякъде с теб … 
Сега по 59,90 лв.

В целия си блясък          
1 144 028
Истински празник 
за ходилата - и 
нетърпеливи да 
посрещнем лятото … 
Сега по 49,90 лв.

По кройка 1 104 001
Летните балерини с интересни прорези за 
още по-голям комфорт … 
Сега по 34,90 лв.

Силата е в тях 1 145 020
Червеното носи 
сила и самочувствие 
и безспорно е 
перфектният завършек 
към белия летен 
аутфит … 
Сега по 59,90 лв.
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Бляскав шик 1 154 858
Заложете на среброто и няма да 
изневерите на безупречния си стил … 
Сега по 69,90 лв.

Тенденция обувки с връзки

Високи постижения    
1 154 857
Стилни обувки, които 
ще поемат главната 
роля в новата ти 
визия … 
Сега по 69,90 лв.

Здраво обвързани            
1 154 856
Елегантните обувки 
в бял лак са допълнени 
с бляскави камъчета… 
Сега по 69,90 лв.

Погледни отвисоко           
1 150 823
Раираната платформа е 
ултрашик и мега удобна… 
Сега по 69,90 лв.

Something to tell you 
1 150 822
Твоите шикозни 
обувки са посланици на 
любовта… 
Сега по 69,90 лв.
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Hello Kitty  1 164 040 + 4 100 018
Котешката стъпка е запазена за по-
ниските, но не по-малко елегантни 
токчета…
Сега по 49,90 лв. (обувки) / 34,90 лв. (чанта)

Бизнес досие 1 164 042
Елегантни, удобни, шик за всеки ден и 
разбира се, за офиса … 
Сега по 49,90 лв.

Слънчев поздрав 1 164 052
Задължителен елемент от 
актуалния стрийт стайл е 
жълтото в нюанс горчица... 
Сега по 44,90 лв.

Тенденция отворена пета

Hi, Leo 1 240 018
Животинският 
принт се превръща в 
евъргрийн, промъквайки 
се с тиха стъпка 
отново на модната 
сцена ... 
Сега по 44,90 лв.

Тя е шефът 1 171 008
Перфектният бизнес 
стил в офиса или 
просто на бизнес обяд ... 
Сега по 79,90 лв.
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Доминираща позиция 1 174 018 + 4 110 010
Определено най-подходящите обувки за 
силни и решителни дами с характер … 
Сега по 49,90 лв. (обувки) / 39,90 лв. (чанта)

Нежно чудо 1 164 010 + 4 100 079
С полъх на летен морски шик - 
суперженствена всеки ден … 
Сега по 44,90 лв. (обувки) / 39,90 лв. 
(чанта) 

Тенденция отворена пета

Привет отново              
1 164 050
Любим летен модел, 
завръщащ се с 
неповторимо ретро 
очарование … 
Сега по 44,90 лв.

Дивото зове 1 240 016
Летен модел с 
отворена пета и 
пръсти, привличащ 
погледите със 
змийски принт … 
Сега по 44,90 лв.

Must have 1 144 007
Балерини с отворена 
пета - шикозна и 
очаквано добра 
комбинация … 
Сега по 44,90 лв.

Радост за окото                
1 155 020
Пролетни обувки за 
всеки ден - червеното 
привлича, а ние го 
обичаме ... 
Сега по 79,90 лв.
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Да, приемам 1 230 010 + 1 321 040
За най-красивия ден в живота и една 
прекрасна двойка не само пред олтара  … 
Сега по 44,90 лв. (дамски) и 99,90 лв. (мъжки)

Цялата в бяло 1 240 600
Прекрасен повод, за да се преобразиш цялата 
в бяло … 
Сега по 44,90 лв.

Тенденция булка / сватба

Бяла стихия  1 174 026
Нежната декорация 
с капси крие силен 
характер … 
Сега по 49,90 лв.

Голямата любов             
1 174 016
Дали на сватба, 
парти или среща е 
без значение, защото 
те са перфектният 
партньор за всеки 
повод … 
Сега по 49,90 лв.
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Най-накрая е лято 1 240 941
Прекрасното лятно настроение е на една 
ръка разстояние … 
Сега по 69,90 лв.

Тенденция клиновиден ток

В хармония 1 240 940
Изисканата сиво-
бяла комбинация 
пленява от пръв 
поглед … 
Сега по 69,90 лв.

Кулминацията на 
лятото 
1 240 059
Те ще поглезят 
ходилата ви през 
горещите летни 
дни… 
Сега по 39,90 лв.

Морски бриз 
1 240 663
Усещане за лято, 
слънце, пясък и море… 
Сега по 39,90 лв.

All you need 
1 240 961
Още в първите 
пролетни дни ще ви 
заредят със слънчево 
настроение … 
Сега по 39,90 лв.
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Simple Chic 1 174 817
Едва ли имате нужда от нещо повече, 
за да дадете старт на лятото … 
Сега по 39,90 лв.

Тенденция сандали на висок ток

Нежна сила 1 185 756
Непреходен глеймър 
шик, насочващ 
светлината на 
прожекторите в 
перфектните дамски 
крака … 
Сега по 59,90 лв.

Dance, Baby 1 171 080
Посрещнете най-
красивия сезон 
със стил, лекота и 
танцова стъпка … 
Сега по 79,90 лв.

Време е за парти              
1 174 637
Изчистена визия, 
подходяща за всяко 
парти … 
Сега по 44,90 лв.

На високо ниво                 
1 174 830
Каишки около глезена, 
допълнени със секси 
токчета и животински 
принт … 
Сега по 49,90 лв.



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Някои го предпочитат горещо 4 140 087 
Няма как да посрещнем това лято без 
стилна и екстравагантна раница в морско 
синьо … 
Сега по 39,90 лв.

Тенденция равни сандали

Хайде на плаж 1 210 050
Перфектно те 
настройват за едно 
стлно лято и плажни 
емоции … 
Сега по 34,90 лв.

Истинско бижу               
1 210 019
Нежно сребро и 
змийски принт, 
перфектната 
комбинация за парти, 
за плажа или за града … 
Сега по 39,90 лв.

Готови за път                
1 210 025
С мека стелка, 
шикозни и подходящи 
за всеки ден … 
Сега по 39,90 лв.

Hot stuff 1 210 072
На леопардовия принт 
му отива злато, 
безспорно … 
Сега по 39,90 лв.



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Стъпки на райета 1 240 080 + 4 110 054
Модерните райета изпъкват дори и в 
ненатрапчивата натурална цветова 
гама… 
Сега по 59,90 лв. (обувки) /34,90 лв. (чанта)

Тенденция сандали с 
платформа

На градинско парти      
1 240 083
Перфектно е да се 
чувстваш висок, 
когато другите 
потъват в тревата … 
Сега по 59,90 лв.

Moonwalk 1 240 084
Сандалите с 
платформа остават 
любими, защото 
с тях винаги 
усещаш комфорт и 
стабилност… 
Сега по 59,90 лв.

Ново попълнение           
1 240 081
Новата визия 
при сандалите на 
платформа, която ни 
напомня за стила на 
гейшите … 
Сега по 59,90 лв.



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Така започва лятото 1 261 010 + 4 100 195 + 4 101 098
Семпли, изчистени, но стилни и модерни в натуралната цветова гама … 
Сега обувки по 39,90 лв., чанта по 44,90 лв. (ляво) и чанта по 49,90 лв. (дясно)

Beach Babes 1 210 008 + 1 210 025 + 1 261 010
Стъпка по стъпка към перфектното 
лятно настроение …
Сега по 39,90 лв.

Тенденция Т-образни каишки и чехли



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Труден избор 
1 261 615 + 1 261 614
Благодарение на комфортните стелки, 
краката ви не стъпват, а летят … 
Сега по 34,90 лв.

Просто страхотна 1 262 055 
Новата визия - сребристи отблясъци, 
комфортна стелка и XXL подметка … 
Сега по 54,90 лв.

Тенденция Т-образни каишки и чехли



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Чантомания 4 100 018 + 4 100 027 + 
4 100 003 + 4 100 019 + 4 100 014
Голямо стилово разнообразие в пастелни 
цветове при любимите ни чанти… 
Сега от 29,90 лв.

Дръж здраво 4 100 196 + 4 110 054
Стилна ръчно изработена чанта, 
допълваща новата лятна визия … 
Сега по 44,90 лв. / 34,90 лв. 

Тенденция чанти

Style Queen 4 140 075
Елегантна раница, 
която бързо ще пасне 
във всяка ситуация … 
Сега по 39,90 лв.

Неотлъчно с теб           
4 100 195
Впечатлява всяка 
дама с много стил … 
Сега по 44,90 лв.

Добре закръглена            
4 110 038
Едва ли ви трябва 
повече за перфектен 
завършек на любимия 
летен аутфит… 
Сега по 39,90 лв.

Отлична плячка             
4 100 032
Атрактивния 
животински 
принт придава 
елегантност… 
Сега по 34,90 лв.



Модата при обувките 
пролет/лято 2019: 
новите тенденции
 … представени от Deichmann 

Beach Boy 1 353 070 
Дори и в най-горещите дни, те няма да го 
подведат … 
Сега по 49,90 лв. 

На босо 1 311 076
С новите кожени мокасини той ще покори 
света с лекота … 
Сега по 79,90 лв.

Тенденция мъжки обувки

Пълен релакс 1 311 640
Синьото е 
предпочитан цвят 
при мъжките модели и 
винаги е в играта … 
Сега по 79,90 лв.

Движи се 1 314 014
Най-малкото ще 
изглежда супер 
спортен тип в очите 
на дамите … 
Сега по 59,90 лв.

Петък вечер 1 311 075
Шикозни кожени 
обувки за 
перфектната визия 
по всякакъв повод … 
Сега по 79,90 лв.

Кежуал в офиса      
 1 330 015           
Небрежно елегантен 
кежуал модел, 
подходящ както за 
свободното време, 
ката и за офиса … 
Сега по 59,90 лв.


