TRANSPORT Footwear zastopa in prodaja svetovno priznane blagovne znamke
moderne obutve za prosti čas. Vsi ljubitelji kvalitetnih, udobnih in modnih čevljev, nas
obiščite v naših trgovinah po vseh večjih mestih v Sloveniji.

TRANSPORT Footwear

TRANSPORT SELECT

LJUBLJANA
CITYPARK, Šmartinska 152g
LJ-CENTER, Čopova 3
LJ-RUDNIK, SUPERNOVA, Jurčkova 223
BTC-HALA A, Šmartinska 152

CITY PARK, Šmartinska 152g

MARIBOR
EUROPARK, Pobreška 18

CAMPER

CELJE
CITYCENTER, Mariborska 100

TOALETA
LJ-CENTER, Čopova 9

LJ-CENTER, Stari trg 4
LJ-CITYPARK, Šmartinska 152g
OUTLET TRANSPORT Footwear

MURSKA SOBOTA
TC MAXIMUS, Ulica Štefana Kovača 43
NOVO MESTO
TPC BRŠLJIN, Ljubljanska 22
KRANJ
MC PRIMSKOVO, Staneta Ţagarja 69

BTC-HALA A, Šmartinska 152

Vsi poznamo njihove velike rumene bagerje, ki so
prisotni na vseh gradbiščih širom po svetu.
In prav tako tudi njihovi čevlji. Kvalitetni, udobni in
trpežni spremljevalci v vseh okoliščinah.

Vsem znan rumeni taksi iz New Yorka je že sam
po sebi legenda. Ko dodamo še brezčasne
dizajne in kvalitetne materiale, ki jih uporabimo za
izdelavo obutve, pa dobimo unikatne, vsem
znane in vsestransko uporabne čevlje Yellow
Cab.

Znan ameriški dizajner in globalni izvozni artikel
ameriške mode, Tommy Hilfiger, že preko 20 let
ustvarja trende ameriškega stila. Klasična,
športna in ulična obutev s Tommy-jevim
podpisom vam zagotavlja vrhunsko kakovost in
moderen izgled za vse priložnosti.

Legendarna blagovna znamka ameriškega
življenjskega sloga je znana predvsem po
kavbojkah. Vse bolj pa jo poznamo tudi po
modernih, kvalitetnih in nadvse stajliš čevljih, ki
vas bodo navdušili že na prvi korak.

Camper je kvaliteta in udobje in Camper je stil in
je trend. Je tisti, ki vam popolnoma ustreza in tisti
v katerem se počutite najbolje. Camperjevi čevlji
za urbane popotnike vas bodo navdušili z
unikatnimi dizajni in vrhunsko izdelavo, ki
zagotavlja udoben in moden korak.

Camper želi, da vaši otroci zrastejo v zdrave in
vesele ljudi, zato je razvil otroško linijo, ki
združuje vse Camperjeve kvalitete ergonomsko
oblikovane in modne obutve v otroški različici
urbane kolekcije Camper.

Kultna obutev legendarnih razsežnosti za vse
generacije. Nosi jih Madonna in nosil jih je papež
Janez Pavel drugi. Primerni so za najhujše
razmere in najvišje sprejeme, zato so nujni del
obutvene garderobe vsakega posameznika s
stilom.

Se še spomnite rdeče in zelene pike? Je bilo levo
ali desno?
Udobna in kvalitetno izdelana obutev za vso
družino vas bo navdušila s svežimi dizajni,
vrhunskimi materiali in prepoznavnim stilom, ki
vam ga bodo zavidali vsi mimoidoči.
ZA NAJMLAJŠE
Vsak starš je otrokov idol. In vsak otrok je rad
podoben svojim staršem. Z obutvijo Kickers za
najmlajše boste poskrbeli, da bo vsa družina v
stilu; Kickers stilu!

Profesionalna navtična obutev za jadralce in
ljubitelje morja zagotavlja nemoteno uživanje v
viharnih pustolovščinah na razburkanem morju in
brezskrbnih posedanjih v varnih marinah. Nujna
oprema za vse ljubitelje morja!

Strastna, individualna in moderno barvna
blagovna znamka za sproščen življenjski slog
vas bo navdušila z unikatnim pristopom in
mladostno svežino.

Futuristična a previdna, zazrta v prihodnost a
vedno realna, alternativna in tradicionalna hkrati.
Blagovna znamka ekscentričnih kombinacij ostaja
zvesta pristnemu G-Star stilu in uspešno
predstavlja moto: Ne sledite množicam; sledite
izdelku!

Vrhunska modna znamka obutve in modnih
dodatkov je znana po vsem svetu po svojih
kontraverznih reklamah za moške boksarice. V
Transportih lahko izbirate med različnimi
prestižnimi modeli Calvin Klein obutve.

Newyorška moda za stilske presežke.
Internacionalna, eklektična, zabavna, aktualna in
resnična. DNKY zadovoljuje širok nabor potreb
življenjskega sloga; na delu ali za vikend, v
jeansu ali večerni toaleti.

Glamur in moda. Miss Sixty je zrasel v eno
največjih in najbolj zaželenih blagovnih znamk za
modne navdušenke. Danes je Miss Sixty ikona
mlade, sofisticirane ženske, ki ljubi nenavadne a
hkrati glamurozne čevlje.

Energie je sinonim za odbit pristop. Svojo
identiteto najde v kontinuiranem raziskovanju in
eksperimentiranju z inovacijami. Uporaba
starodobnih prvih v kombinaciji z modernimi
efekti, determinirajo kolekcijo kot brezčasno in
vseživljenjsko.

Killah je lasten način izražanja. Killahovo dekle
rado eksperimentira in se igra z različnimi stili.
Ženstvenost in ljubezen do življenja sta zmešani
v unikatnem uličnem stilu za mlade in mlade po
srcu.

Pri Bronxu ljubijo čevlje. Modne, zabavne,
svobodne. In to že več kot sto let. V Transportu
lahko izbirate med raznovrstnimi, trendovskimi
čevlji, primernimi za vsak trenutek dneva.

Vzamemo malo skejtanja, surfanja, ulične
umetnosti in glasbe, dodamo odbite grafične
vzorce, ščepec nekoč prijaznih risanih junakov, ki
se spremenijo v male barabe, old school tattooje
in hude pin-up bejbe, vse skupaj dobro
premešamo, dodamo malo čarobnega praška
nadpovprečne ustvarjalnosti in dobimo novo,
totalno odbitno in »u iber« modno kolekcijo
obutve Iron Fist.

Brez sanj bi bili dolgočasni. In Cushe sanja
trendovske sanje. Vsi izdelki Cushe so dizajnirani
v skrbi in za uresničevanje vaših življenskih sanj;
na srfu, kolesu, sprehodu in še kje.

Fly razvija moden, eklektičen a brezčasen stil, ki
ne samo slepo zasleduje trenutne trende, ampak
trende ustvarja. Fly se ne zadovoljuje z majhnimi,
površinskimi spremembami, ampak išče globlji
smisel novih pristopov, kar se kaže v trdni
identiteti specifičnega sloga.

Tsubo v japonščini pomeni presurno točko, kar se
odraža v vrhunskemu,ergonomsko oblikovanemu
podplatu, ki zagotavlja udoben in varen mestni
korak. Preizkusite Tsubo obutev in razbremenite
svoje noge.

Modna znamka pod okriljem Christiana Vierija in
Paola Maldinija je namenjena vsem ljubiteljem
modnih čevljev, nogometa in Italije.

V skrbi po najboljšem počutju svojih kupcev,
Guru razvija čevlje, ki poskrbijo za vašo
samozavest, vzpodbujajo dobro počutje in
razvijajo vaš čut za estetiko. Terapija s čevlji za
vse užitkarje.

Blagovna znamka originalnih banana japonk iz
vulkanizirane gume, ki so osvojile svet morja in
morskih dogodivščin.

ZA NAJMLAJŠE
Tudi Cool ima posluh za vaše otroke. Japonke z
varnostnimi zaponkami in ergonomski podplati iz
vulkanizirane gume, zagotavljajo vašemu malčku
udobno in brezskrbno igro.

Mlada ekipa španskih dizajnerjev športno
elegantne kolekcije obutve izdeluje udobne in
visoko kvalitetne čevlje s poudarkom na
ekskluzivnih dizajnih za mlade.

Lumberjack je vrhunska Blagovna znamka
italijanskega dizajna za ljubitelje podeželja.
Letos v trgovinah TRANSPORT Footwear prvič
predstavljamo Lumberjack in vas vabimo, da jo
spoznate tudi vi.

*Nova blagovna znamka bo v
naših trgovinah na voljo to jesen.

