
AUTUMN DEALS
Shoes



MILANO HIGH HEELS
Black
100 % nahka
HINTA: 87 EUR
normaalihinta: 187 EUR

Milano high heels on siro saapikas ja se on erittäin 
tyylipuhdas ja klassinen imagossaan!
Saapikas on kokonaan sileää ja hienoa nahkaa ja siinä 
on terävä kärki ja kapea, päällystetty stilettikorko. 
Korot ovat 7.5 cm korkeat. Vetoketju varren 
sisäsivulla ja hieno, rohkea reunus varren yläosassa 
antavat kengille sitä jotakin! Kokoa valitessasi on hyvä 
muistaa, että koska tämä saapikas on malliltaan siro, 
sinun tulee valita yhtä numeroa suurempi koko kuin 
tavallisesti!

Max 2 Milano high heels/asiakas

Dimensions



STOCKHOLM BOOTEE
Brown
100% nahka
HINTA: 75 EUR
Normaalihinta: 128 EUR

Kengät muotoutuvat hyvin käyttäjänsä jalkaan. Varren 
ulkosivulla on hopeinen vetoketju. Siisti L-kirjaimen 
muotoinen ommel lestin etuosassa on kaunis yksityiskohta. 
Varsi on nilkkakorkuinen, noin 15 cm, ja kiilakorot ovat 5 cm 
korkeat. Stockholm booteet ovat jalassa normaalit tai vähän 
reilut. Jollet osaa päättää kahden koon välillä, voit 
todennäköisesti valita niistä pienemmän.

Max 2 Stockholm bootee - Brown/asiakas

Dimensions XX



STOCKHOLM BOOTEE
Black
100% nahka
HINTA: 75 EUR
Normaalihinta: 128 EUR

 Kengät muotoutuvat hyvin käyttäjänsä jalkaan. Varren 
ulkosivulla on hopeinen vetoketju. Siisti L-kirjaimen 
muotoinen ommel lestin etuosassa on kaunis yksityiskohta. 
Varsi on nilkkakorkuinen, noin 15 cm, ja kiilakorot ovat 5 cm 
korkeat. Stockholm booteet ovat jalassa normaalit tai vähän 
reilut. Jollet osaa päättää kahden koon välillä, voit 
todennäköisesti valita niistä pienemmän.

Max 2 Stockholm bootee - Black/asiakas

Dimensions XX



TOP FLOOR BOOTS
black
100% nahka

HINTA: 55 EUR
normaalihinta: 166 EUR

Klassinen nilkkuri, jossa trendikkäitä yksityiskohtia, 
kuten makeat resorikiilat varren sisä- ja ulkopuolella 
ja hieman neliskulmainen, tylppä kärki. Nilkkurin 
korko on hyvännäköinen ja juuri sopivan korkuinen, 
n. 7,5 cm. Nahka on pehmeää ja mukautuvaa, ja se 
tuntuu hieman öljytyltä. Sileä, yksinkertainen pohja. 
Pieni keiju on preeglattu ylös vetolenkin takapuolelle. 

Dimensions

Max 2 Top floor boots - Black/asiakas



URBAN BOOTS
Black
100% nahka
HINTA: 87 EUR
Normaalihinta: 187 EUR

Urban bootsit ovat niin tyylikkäät! Hieman korkeammalla 
pohjalla ja kevyellä materiaalilla, joka on ihanaa ja mukavan 
tuntuista kävellä. Joustava scuba-tyylinen kangas takana antaa 
mukavuutta ja helpottaa kenkien jalkaan vetämistä, ollen 
samalla hyvin tyylikäs detalji! Tykkäämme käyttää bootseja 
sekä hameen että mekon kanssa, mutta ne ovat yhtä tyylikkäät 
myös housujen ja farkkujen kanssa!

Max 2 Urban boots/asiakas

Dimensions



LANE HIGH BOOTS
Black
100% nahka
HINTA: 87 EUR
Normaalihinta: 187 EUR

Uskomattoman upeat Lane high bootsit mustina. Vaalea, 
korkeahko ja vähän pyöristetty pohja on keveää 
materiaalia. Ihanat ja mukavat kävellä. Kummallakin sivulla 
nahkaa ja neuleresori. Pyöreä kärki, jossa koristeommel. 
Sisäpuoli on pehmustettu mukavan tuntuiseksi. 
Kivana yksityiskohtana myös ommel pohjan yläpuolella.

Max 2 Lane high boots/asiakas

Dimensions X



TOP FLOOR BOOTS
Beige
100% nahka

HINTA: 55 EUR
Normaalihinta: 166 EUR

Klassinen nilkkuri, jossa on trendikkäitä yksityiskoh-
tia, kuten tyylikkäät resorikiilat varren sisä- ja 
ulkopuolella sekä hiukan neliskulmainen, tylppä kärki. 
Nilkkurissa on tyylikäs ja melko korkea korko, noin 
7,5 cm. Mokka on pehmeää ja jalkaan mukautuvaa. 
Sileä, yksinkertainen pohja. Pikku keijun löydät 
yläosasta, preeglattuna vetolenkin takaosaan. 

Dimensions

Max 2 Top floor boots - Beige/asiakas


