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Bratislava, 20. května 2021 

 

Limitovaná letní kolekce Miklosko X Dedoles 

Zákazníky okouzlí svou nespoutaností 

Společnost Dedoles je známá díky ponožkám, které nohám zvednou náladu. Postupně se však 

přesouvá do oblasti fashion. Spojení se slovenským módním návrhářem Ferem Mikloškem 

představovalo další krok k tomuto cíli. Ve spolupráci s Dedoles designéry vytvořil známý tvůrce 

limitovanou letní kolekci, která spojuje veselost se stylovým designem. 

Exkluzivní letní kolekce Miklosko X Dedoles vznikala téměř rok a milovníkům módy přinese hravé a 

snadno kombinovatelné kousky, které jsou vhodné pro letní sezónu. Její typickým prvkem je černobílý 

potisk se zajímavými vzory, které odrážejí vnitřní svět slovenského módního tvůrce a výrazná 

limetkově-neonová barva. Ta doplňuje jednotlivé doplňky o hravost a veselost typickou pro Dedoles.  

„Chtěli jsme vytvořit společnou letní kolekci, která bude nositelná na pláži i ve městě. Jednotlivé 

kousky mají můj nefalšovaný podpis a motivy černobílého potisku zapadají do celkového konceptu 

společnosti Dedoles. Kolekce je nositelná, výrazná a zákazníky okouzlí svou nespoutaností,“ řekl 

módní návrhář Fero Mikloško.  

Kolekce obsahuje oblíbené produkty, které patří do letního šatníku. Pro ženy 

připravili tvůrci dva střihy plavek – jednodílné asymetrické na jedno rameno, 

které jsou doplněny o neonově-limetkový pásek 

a dvoudílné oboustranné bikiny, které přinášejí 

do jejich nošení variabilitu. Pro muže byly 

vytvořeny šortkové plavky, které jsou rozděleny 

na dvě poloviny. Při vytváření plavek Miklosko X 

Dedoles byla použita vlákna z recyklovaných 

plastových lahví a díky tomu získaly certifikát 

Global Recycled Standard. Dalšími praktickými 

kousky jsou oboustranný klobouk, plážový ručník 

s malou kapsičkou na zip, pantofle, které nemají 

páru, a oversized košilové šaty s asymetrickou zadní částí a zapínáním na 

knoflíky.   

 

Víc informací vám poskytnou: 

Barbora Rusňáková, Senior PR specialista 



Dedoles, s. r. o. 
Za Koníčkem 14,  
902 01 Pezinok, Slovensko 
Dedoles sro je společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I,  
oddíl: Sro, vložka č.: 81976/B, IČO: 46 706 305, DIČ: 2023541630, IČ DPH: SK2023541630, 
Banka: FIO BANKA, SWIFT: FIOZSKBAXXX, IBAN: SK62 8330 0000 0026 0026 9926 

 

e-mail: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

Katarína Načiniaková, Senior PR specialista 

e-mail: katarina.naciniakova@dedoles.sk   

Tel.: 0905 789 176 

https://www.dedoles.sk/ 

https://www.instagram.com/dedoles/ 

https://www.facebook.com/Dedoles 
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