
Komerční prezentace

Plavky

z recyklovaných plastů

Plavky z recyklovaných Plastů 
V Dedoles si každý přijde na své i v létě. Nová kolekce pánských, dět-
ských a dámských plavek různých střihů nabízí pestré vzory ovoce, 
zvířat, květin, ale i oblíbeného piva. Skvělá zpráva je, že jsme při je-
jich výrobě využili odpadový materiál, kterému jsme vdechli nový život. 
Při výrobě materiálu byla použita vlákna z recyklovaných plastů, proto 
se plavky mohou pochválit certifikátem Global recycled standard. 

vybírejte ty své na www.dedoles.cz

Bez Plážového ručníku 
v létě ani na krok 
K létu neodmyslitelně patří horké 
slunce, krásné počasí a čas strávený 
u vody. Jestli ležíte na pláži u moře 
nebo u bazénu, v parku na trávě, po-
třebujete veliký plážový ručník, na kte-
rém můžete trávit hodiny odpočinkem. 
Do příjemného měkkého materiálu se 
budete moci i zabalit, protože je dosta-
tečně veliký. Kulatý nebo obdélníko-
vý? Veselé designy potěší nepochyb-
ně každého, kdo má rád typické letní 
vzory a barvy. PS: obdélníkové osušky 
mají tajnou kapsičku na drobnosti.

Pohodlné košilové šaty 
dedoles na Pláž i do města 

Chcete být hvězdou na horké pláži nebo večer na 
terase? V letních košilových šatech Dedoles se 
budete cítit pohodlně a zároveň atraktivně po celý 
den. Veselé vzory, duhové barvy a mladistvý vzhled 
vás budou doprovázet v průběhu celé letní sezo-
ny. Díky šesti různým designům můžete jednoduše 
sladit plavky, žabky i klobouk a stát se tak mód-
ní ikonou. Výběr je na vás. Design kokosů, třeš-
ní, citronů nebo heřmánku bude vyhovovat všem 
milovníkům přírodních motivů. Asymetrická zadní 
část dodává šatům rafinovanost. Na pláži můžete 
šaty přehodit přes plavky. Do města stačí vyhr-
nout rukávy, přidat pásek a můžete vyrazit do ulic.

dedoles 
veselé jednodílné plavky 

materiál: 85% recyklovaný polyester, 
15% elastan 

cena od 573 Kč

dedoles 
veselá sportovní  

oboustranná  
plavková podprsenka 

materiál: 85%  
recyklovaný polyester,  

15% elastan 
cena od 454 Kč

slovenští designéři dedoles vytvořili 
množství nových výrazných designů, 
které si vás podmaní a jediný problém 
bude, vybrat si ten „správný“ vzor. 
ale když už ho vyberete, můžete se 
ladit a kombinovat od hlavy až k patě. 
součástí letní kolekce jsou totiž žabky či 
pantofle, plavky, košilové šaty, plážové 
tašky, ručníky a dokonce i kloboučky.

dedoles 
veselý vrchní díl plavek
materiál: 
85% recyklovaný 
polyester, 
15% elastan 
cena od 349 Kč

dedoles 
veselé pánské  
plavkové šortky
materiál: 
100% recyklovaný 
polyester 
cena od 475 Kč

dedoles 
veselý plážový 

ručník  
materiál:  

100% bavlna, 
cena od  
454 Kč

dedoles 
veselé  
košilové šaty  
materiál:  
100% bavlna, 
cena od  
679 Kč


