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Bratislava, 20.mája 2021 

 

Limitovaná letná kolekcia Miklosko X Dedoles 

Zákazníkov očarí svojou nespútanosťou 

Spoločnosť Dedoles je známa vďaka ponožkám, ktoré nemajú páru. Postupne sa však presúva do 

oblasti fashion. Spojenie so slovenským módnym návrhárom Ferom Mikloškom bol ďalším krokom 

k tomuto cieľu. V kolaborácii s Dedoles dizajnérmi vytvoril známy tvorca limitovanú letnú kolekciu, 

ktorá spája veselosť so štýlovým dizajnom. 

Exkluzívna letná kolekcia Miklosko X Dedoles vznikala takmer rok a milovníkom módy prinesie hravé 

a ľahko kombinovateľné kúsky, ktoré sú vhodné na letnú sezónu. Jej typickým prvkom je čiernobiela 

potlač so zaujímavými vzormi, ktoré odzrkadľujú vnútorný svet slovenského módneho tvorcu 

a výrazná limetkovo-neónová farba. Tá dopĺňa jednotlivé doplnky o hravosť a veselosť typickú pre 

Dedoles.  

„Chceli sme vytvoriť spoločnú letnú kolekciu, ktorá bude nositeľná na pláži aj v meste. Jednotlivé 

kúsky majú môj nefalšovaný podpis a motívy čiernobielej potlače zapadajú do celkového konceptu 

spoločnosti Dedoles. Kolekcia je nositeľná, výrazná a zákazníkov očarí svojou nespútanosťou,“ 

povedal módny návrhár Fero Mikloško.  

Kolekcia obsahuje obľúbené produkty, ktoré patria do letného šatníka. Pre 

ženy pripravili tvorcovia dva strihy plaviek - jednodielne asymetrické na 

jedno rameno, ktoré sú doplnené o neónovo – 

limetkový pásik a dvojdielne obojstranné bikiny, 

ktoré umožňujú pri ich nosení variabilitu. Pre 

mužov boli vytvorené šortkové plavky, ktoré sú 

rozdelené na dve polovice. Pri vytváraní plaviek 

Miklosko X Dedoles boli použité vlákna 

z recyklovaných plastových fliaš a vďaka tomu 

získali certifikát Global Recycled Standard. 

Ďalšími praktickými kúskami sú obojstranný 

klobúk, plážový uterák s malým vreckom na zips, 

šľapky, ktoré nemajú páru a oversized košeľové šaty s asymetrickou zadnou 

časťou a zapínaním na gombíky.   
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Barbora Rusňáková, Senior PR špecialista 

e-mail: barbora.rusnakova@dedoles.sk  

Tel.: +421 915 843 111 

Katarína Načiniaková, Senior PR špecialista 

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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