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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Kai jau manėte, kad viskas pasakyta, mes pamojom 
pumpurus sukrovusiam Pavasariui ir šūktelėjom:
– Žydėk, Mylimas mano! Šėlk žydėjimu dar stipriau!
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KUR?

V&V Boutique, M.K. Paco g. 13, Vilniuje 
II-V 11-19 val. ir VI 11-16 val.

info@viktorijos.lt, +370 620 78 793

Mūsų draugai  kituose Lietuvos kampel iuose:

„Baltas ir butikas Klaipėda“, H.Manto g. 14, Klaipėda
„Fairy House Boutique“, Laisvės al. 7, Panevėžys

„Wapsva| LT lietuviško dizaino namai“, Vilniaus g. 138, Šiauliai
 „Moustache boutique“, Vilniaus g. 28, Vilnius 

„Green Podium“, Laisvės al. 39, Kaunas 

Mūsų jaukiuose mažuose namuose, kuriuos mes įpratome 
vadinti tiesiog „butikėliu“:

 Arba visą parą dūzgiančioje
e-parduotuvėje:

www.viktorijos.lt/e-parduotuve

KAIP NEPASIKLYSTI DYDŽIUOSE?

Geriausias būdas – pasimatuoti, tačiau jeigu tokių galimybių nėra – visuomet galite drąsiai 
konsultuotis su mumis Jums patogiu būdu. Pasitikslinimui ištiesiame pagalbos ranką dydžių 
lentelės pavidalu:

KĄ DARYTI,  JEIGU NETIKO?

Nepykti, neliūdėti, negadinti sau nuotaikos. Ne šventieji puodus lipdo. Atsisėsti ir parašyti 
mums ramų laišką. Paaiškinti, kas nutiko. Na, o mes, vadovaudamiesi auksine taisykle, kad mūsų 
klientai yra patys laimingiausi – abiem pusėm palankiu sprendimu visą didelę bėdą paversime 
menkniekiu.

NEPAVĖLUOTI!

Dedam ranką prie širdies ir vienos auksinės nerašytos taisyklės laikomės bet kokiu oru, bet kokį 
sezoną ir bet kokia proga. Papuošime, patarsime ir su „užkurtu“ pasitikėjimo katilu išleisime į Jūsų 
kasdienybę. Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau nebesiūsime. 
Toks yra pagrindinis mūsų darbo principas. 

KADA LAUKTI?

Įsigijusios mūsų ar mūsų draugų krautuvėlėse rūbelius laimingos su maišeliais keliauja namo 
iškart. Na, o tos, kurios gyvena kitur, lai laukia pasiuntinukų, kurie laksto po visą Lietuvą su 
dėžutėmis ir maišeliais. Siuntinukus siųsime su DPD siuntinių tarnyba (paslaugos Lietuvoje 
kaina 4 EUR, ES šalyse 9 EUR). Gyvenančios užsienyje (ne ES ŠALYSE) savo siuntinukus gaus 
registruotais siuntinukais per Lietuvos paštą (paslaugos kaina 9 EUR).

Šiuo dydžiu „ženklinti“ drabužiai tinka tiek  XS/S, tiek M/L dydžiui, nes dėl konstrukcinių 
savybių (nuleista pečių linija, „nestatytos“ rankovės, gana plačios rankovės, „oversize“ siluetas)
Tiek vieną, tiek kitą dydį dėvinčios merginos drabužyje jausis patogiai.

UNIVERSALUS

XS

XS/S

S

S/M

M 

M/L

80/84
82/88
84/88
88/94
90/94
92/98

60/64
64/70
68/72
70/76
74/78
76/84

88/92
90/96
94/98
96/102
100/104
102/106

34/36
36/38
36-38
38/40
38/40
39-41

23/25
25/28
27/29
27/32
29/32 
31/34

Krūtinės ap. Liemens ap. Klubų ap. Pečių ap. Rankos ap. 

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).
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„SKRUDINTOS KARAMELĖS“ 
EKO ODOS STRIUKĖ

Pagaliau į mūsų ir Jūsų drabužines beldžiasi mažytė, daili, puikiai į derinius „pritinkanti“ striuky-
tė. Esame savo istorijoje Jums ne kartą siūlę panašaus modelio juodas, esame turėję ir švelniai 
rožinę... O šįkart – trypčiojame, kaip maži vaikai, nekantraudami pristatyti – „RYŽĄ“! Viena 
vertus, ji puikiai dera, kaip lengvas viršutinis rūbas tiek prie kelnių, tiek prie sijonukų, tiek prie 
džinsų ar laisvalaikio rūbų. Kita vertus, ji tobulai tinka prie I dublyje pristatytos „Klevų sirupo“ 
striukinės liemenės. Sujungus šiuos abu rūbus į duetą, gauname itin funkcionalų derinį, kurį 
galima lengvai adaptuoti prie įvairių lietuviško oro „niuansėlių“.

„SKRUDINTOS KARAMELĖS“ 
EKO ODOS STRIUKĖ

KAINA, 125 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė
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„Skrudintos karamelės“
eko odos striukė, 125 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

Dailūs rankogaliai

Patogios šoninės kišenėlės, 
neturinčioms, kur pasidėti 
rankoms

„Skani“ skrudintos karamelės 
arba... buitiškai tariant 
„teisinga ryža“ spalva

„Mūsiškas“ pamušaliukas 
ir funkcionalus, metalinis 
užtrauktukas

f
h

g

k
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„Skrudintos karamelės“
eko odos striukė, 125 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

„Skrudintos karamelės“
eko odos striukė, 125 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR
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„Skrudintos karamelės“ 
eko odos striukė, 125 EUR

„Saldžios grietinėlės“ merino 
vilnos liemenė, 110 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas 
sijonas, 95 EUR „Skrudintos karamelės“ eko odos striukė, 125 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR
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„Klevų sirupo“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Skrudintos karamelės“
eko odos striukė, 125 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Skrudintos karamelės“
eko odos striukė, 125 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR
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„RIEŠUTO“ SPALVOS 
MARŠKINIAI

Kai prisileidome artyn mintį, kad po Rudens-žiemos 21/22 „ryžos” spalvos „debiuto“, mes šiai 
spalvai sakom „iki greito“, jau žinojome, kad mūsų užduotis išlaikant kolekcijų tęstinumą, Jums 
pasiūlyti tokius šios spalvos rūbus, kurie formomis derėtų prie buvusiųjų, tačiau nesikartotų. 
Išlaikydami savo „lengvų rytų“ koncepciją, mes išsikėlėme tikslą – į kolekciją bilietus ištiesti tik 
tiems rūbams, kurie papildytų jau turimus derinius ir gink Die, buvusiųjų „nenukonkuruotų“. 
Pavyzdžiui, jeigu Rudens-žiemos 21/22 kolekcijoje pristatėme klasikinį „Bronzos“ kostiumą, tai 
šįkart nusprendėme pasiūlyti prie jo derančius marškinius. Jeigu savo spintose jau galite rasti 
„ryžas“ legendines kelnes, tai šįkart derindami marškinukų atspalvį ir modelį, mes atkreipė-
me dėmesį, kad jie tarpusavyje nesipyktų. Jeigu praeitoje kolekcijoje kaip karštas bandeles 
Jums išdalinome „Tabako“ džinsinius duetus, tai šįkart prie jų  siūlome „prisijungti“ „Klevų siru-
po“ liemenes. Kas iš to išeina? Protinga spinta! Į kurią prijungtas vienas rūbas... daro... stebu-
klus, ant lėkštutės atnešdamas ką tik atšviežintus lengvus rytus. Ir galvos „neskausmą“: AŠ IR 
VĖL TURIU KĄ NAUJAI APSIRENGTI.

„RIEŠUTO“ SPALVOS
MARŠKINIAI

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 19 % viskozė, 
78 % poliesteris, 
3 % elastanas
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„Riešuto“ spalvos 
marškiniai, 115 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Įsimylėta“ „RYŽA“ spalva

Iš „Perlo“ švarko „nukosėta“ ir 
į marškinukus „teleportuota“ 
gražioji rankogalių detalė, 
susirišanti į įspūdingą kaspiną

Patogūs šoniniai skeltukai, 
kurie leidžia marškinukų priekį 
dailiai susikišti į kelnes ar 
sijonuką, o jų nugarytę palikti 
palaidą

Daili nugaros detalė su „lyg 
netyčia“ atsiradusiu smagiai 
nuteikiančiu „pakabuku“

f
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„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Riešuto“ spalvos 
marškiniai, 115 EUR

„Kivi“ spalvos 
kelnės, 105 EUR
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„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė liemenė, 155 EUR 

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos 
marškiniai, 115 EUR
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„RIEŠUTO“ SPALVOS 
PLISUOTAS SIJONAS

Mūsų šios kolekcijos naujiena – PLISUOTŲ rūbų ar jų detalių „premjera“. Turbūt jau ne kartą esu 
sakius, kad mano kasdieniniame darbe, man be galo smagus yra nuolatinis mokymosi procesas. 
Šalia patogiai įsitaisančio fakto, kad imantis mokytis kažko naujo, kaskart reikia „apsišarvuoti“ 
kantrybės šarvais, kad lengva nebus, ne mažiau paširdžius kutena nekantrumas – „o kas iš to 
išeis“. Tad šioje kolekcijoje „įsikabinę“ mums dar visai nepažįstamam plisavimo „mokslui“ į paran-
kę, mes „apturėjome“ daug įdomybių. Testavome skirtingus plisavimo būdus, tankius, darėme 
bandymus ant įvairių mūsų kolekcijose naudojamų audinių, perkėlinėjome „plisuotas“ detales į 
suplanuotus kolekcijos rūbus ir buvome dukart laimingesni, kad dar vieną pamoką IŠMOKOME.

„RIEŠUTO“ SPALVOS
PLISUOTAS SIJONAS

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 19 % viskozė, 
78 % poliesteris, 
3 % elastanas
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„Skrudintos karamelės“ 
eko odos striukė, 125 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas 
sijonas, 95 EUR

Plono ir kritaus audinio 
sijonukas, kuris savo 
lengvumu ir moteriškumu 
pretenduoja pataikyti tiesiai į 
Jūsų širdis

Tiek spalva, tiek audiniu, 
dera prie „Riešuto“ spalvos 
marškinių

„Skani“ cinamoninė spalva

Tamprus liemuo, kuris 
„nereiškia“ pretenzijų 
„centimetro šen ar ten 
svyravimui“
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„Skrudintos karamelės“ 
eko odos striukė, 125 EUR 

„Saldžios grietinėlės“ merino 
vilnos liemenė, 110 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas
sijonas, 95 EUR

„Saldžios grietinėlės“ merino 
vilnos liemenė, 110 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas
sijonas, 95 EUR
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„Skrudintos karamelės“ eko odos striukė, 125 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė liemenė, 155 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR
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„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR

„Stilingasis“ berankovis paltas, 275 EUR

„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR
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„LATTE“ BERANKOVĖ 
EKO ODOS STRIUKĖ

„LATTE“ BERANKOVĖ
EKO ODOS STRIUKĖ

KAINA, 215 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas: 100 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė

Visus savo rūbus rodos vienodai myliu ir visais lygiai vienodai tikiu, tačiau ranką prie širdies pri-
dėjus, vis tiek turiu prisipažint, kad vienų pradedu laukti jau nuo tada, kai pirmą kartą pamatau 
pirmos „primierkės“ metu ir pradedu sukti minčių „kadrylius“, kaip aš juos derinsiu. Prieš Jūsų 
akis rūbas iš ką tik aprašytos „srities“. Po pirmojo „pasimatymo“ aš jau trypčiojau, kad noriu 
namo eiti „vavataip“, kaip dabar stoviu ir naujosios liemenės nebepalikt jokių lekalų tobulini-
mui. Žinoma, tuokart palikau, bet paganiusi akis savo drabužinės „nude“ horizontuose, kaskart 
ją prisimindavau su minčių „užsisaldinimu“ – jau tuoj aš namo parnešiu dar vieną lengvų rytų 
„lobį“. Tad priešais Jūsų akis – vienas laukiamiausių II dublio drabužių, 101 % pasiruošęs jungtis 
į mano pastelinių derinių desantą.
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„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

Galimybė liemenuotis dirželiu 
arba palikti nejuostą

Pasiūta iš „nude“ spalvos eko 
odos

Tobulai dera su iš to paties 
audinio pasiūtu plisuotu 
„Latte“ sijonuku

Patogios šoninės kišenės 
kasdieninėms smulkmenoms 
arba amžiais neturinčioms,
kur pasidėti rankoms

f
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„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR
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„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR
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„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Latte“ berankovė eko odos 
striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR

„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR
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„LATTE“ EKO ODOS 
PLISUOTAS SIJONAS

KAINA, 105 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris

Šią kolekciją pasiryžę „išmokt“ plisuotų audinių pamokas, kolekcijos „įkarštyje“, draugiškai pakė-
lėme antakius:  
– O jeigu suplisuotume „eko odą“ ir pasiūtume prie taip stipriai laukiamos berankovės striukės 
sijoną? 
Nepritariančių nebuvo. Nusprendėm mėgint. O kai rankose jau supome rezultatą ir duetą pa-
matavom... nepalaikančių idėjos, kad jie privalo gauti bilietą į Pavasarį/22 ABU, neatsirado. 
Išleisdami šį sijoną į Pavasarį/22, pasidžiaugėme tik dėl to, kad  turime progą Jums pasiūlyti 
labai neįprastos formos „kostiumą“ ir dar sykį garsiai „išdeklaruoti“ mūsų labai mėgstamą taisy-
klę: „mes – už kostiumus“, bet dar ir dėl to, kad šis sijonukas primena kažkada labai labai seniai 
mūsų viename Pavasaryje buvusį juodą „Džiazo“ sijoną, kuris „tupėjo“ mūsų atminties skyrelyje 
„pypsėdamas“ Jūsų prašymais „kada nors „atgimti“ kita spalva“.

„LATTE“ EKO ODOS 
PLISUOTAS SIJONAS
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„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR

Pasiūtas iš širdį pavergusios 
„nude“ eko odos spalvos 
audinio

„Apdovanotas“ tampriu 
liemeniu, dėl kurio sijonukas 
yra visai nepretenzingas 
„centimetro šen ar ten“ 
svyravimui

Tobulai tinka prie „Latte“ 
berankovės striukės

„Suporuotas“ su grubiais 
pasteliniais „kerziukais“ 
suskamba tobula 
nerūpestingumu dvelkiančia 
pavasarine „nata“

f

h

g
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„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas sijonas, 105 EUR

„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas sijonas, 105 EUR
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„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas sijonas, 105 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas sijonas, 105 EUR
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–V., daugiau marškinių! – mano ausis pasiekia Jūsų tylesni ir garsesni šūksniai.
Ir rodos, kad ir kruopščiai stengdamiesi nepraleisti anei vienos kolekcijos ir į visas „įtupdyti“ po 
„marškinį“, jų pritrūkstame per pirmąją savaitę (o kartais net ir po pirmojo nakties „šėlsmo“). 
Šįkart supdami glėbyje kolekcijos spalvas, buvome dukart laimingi, nes žinojome, kad pagaliau 
priešais nosį sukiojasi puiki proga į savo ir Jūsų drabužines prisikviesti dar nebūtos NUDE spal-
vos marškinukus.

„KAPUČINO“  
MARŠKINIAI

„KAPUČINO“ MARŠKINIAI KAINA, 98 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas
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„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

Su galimybe rankoves dėvėti 
stilingai paraitytas

„Apdovanoti“ itin dailia 
nugarytės konstrukcija

Su beveik neįžiūrima, bet labai 
svarbia detale – šoninių siūlių 
„skeltukais“, kurie leidžia 
marškinukų priekį dailiai 
susikišti į kelnes ar sijonuką, 
o nugarytę palikti palaidą

Mūsų horizontuose dar 
nebūtos „nude“ spalvos

f

h

g
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„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

„Latte“ berankovė eko odos striukė, 215 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR
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„Klevų sirupo“ striukinė liemenė, 155 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR

„Klevų sirupo“ striukinė
liemenė, 155 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

„Puf“ terba, 78 EUR
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„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR
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„DRAMBLIO KAULO SPALVOS“ 
LEGENDINĖS KELNĖS

Jau turbūt jas reikia skelbti „Nebeaprašinėjamomis“. Sutaupyčiau žiupsnį Jūsų brangaus laiko 
ir nebekankinčiau Jūsų gražių akių ant popieriaus „liejamais“ faktais, kurie turbūt visiems yra 
iki nago juodymo išmokti mintinai. Taip taip, mielos mano... „Legendinių“ kelnių fronte... nieko 
naujo. Jos buvo. Yra. Ir bus. „Pasiderinam“ prie kolekcijų tik reikalingas spalvas, kai jų paletėse 
nerandame, „nusidažome“ pagal pantono kodą. Pademonstruojame, kokia avalynę pavyksta 
„sumedžiot“, besąlygiškai tinkančią prie vienos ar kitos spalvos šio tipo kelnių, o daugiau... Prie 
paprasto, bet tuo turbūt ir labiausiai ypatingo, modelio NEKIŠAM NAGŲ.

„DRAMBLIO KAULO SPALVOS“ 
LEGENDINĖS KELNĖS

KAINA, 88 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170, XS/S 172-178, 
M 164-170, M 172-178
Sudėtis: 72 % viskozė, 24 % poliesteris, 
4 % elastanas
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„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

Patogiausios šoninės kišenės, 
kurios labai patogias kelnes 
padaro labai labai labai 
patogiomis kelnėmis

Labai tamprus audinys ir visai 
„nekaprizingas“ centimetrų 
„šen ar ten“ svyravimui liemuo

10 1% pateisinančios 
savo „vardą“ – stipriau 
„legendinio“ rūbo, kol kas 
savo horizontuose nesame 
„išsigryninę“

Šįkart prie visko itin lengvai 
derinamos „nude“ spalvos“
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„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR
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„GLOTNI“ PALAIDINĖ 
SU NĖRINIU

KAINA, 68 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % viskozė

Išleidę į gyvenimą pirmąjį Pavasario/22 dublį sulaukėme išskirtinai daug klausimų dėl ma-
žulytės palaidinukės, kurią Jūs viena kitai antrinote jau pastebėjusios I dublio nuotraukose: 
–Aj, V., mūsų neapgausi, matėme jos nėriniuotą nosį kyšančią iš po švarkelio,- šypsojotės Jūs.
O aš girdėdama Jūsų tokias detales nuotraukų „analizes“ tik laimingėjau: „Aplink mane suburtiems 
žmonėms, maži dalykai – yra dideli“. Siekdami išlaikyti I ir II dublio rūbų panaudojimą tiek pačiai Pa-
vasario pradžiai, tiek laikui, kai šiltesni orai „įsisiūbuos“, mes nusprendėme Jums pasiūlyti skirtingo 
šiltumo rūbus. Jeigu pirmame dublyje šalia „Šampaninio“ kostiumo, mes Jums pasiūlėme merino 
vilnos golfytį ir megztuką su pūkeliu, tai antrojo dublio horizontus papuošiame visai plonyte palaidine: 
–„Ant pasikeitimo“,- nusišypsojome.
Ir neklydome. Visu 100 procentų esame įsitikinusios, kad „Šampaninis“ kostiumas Jus lydės ne 
tik per Pavasarį, bet drąsiai „talkins“ ir per „apskritą“ Vasarytę. Pritardami minčiai, kad su vilno-
niu golfu, „ne kažką“ per Vasarą pažygiuosi, mes nusprendėme – vienu šūviu „šauti į du zuikius“ 
ir iškart į Jūsų mintis „teleportuoti“ faktą, kaip reikės Pavasarinį kostiumą „naudot“ šiam sezonui 
įsismarkavus.

„GLOTNI“ PALAIDINĖ 
SU NĖRINIU
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„Glotni“ palaidinė
su nėriniu, 68 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

Prie daug ko deranti „nude“ 
spalva

Dailutis nėrinukas, kuris 
pasiruošęs drąsiai nosį kišt 
tiek iš po švarkelių apykaklių, 
tiek iš po megztukų „atlapėlių“

Funkcionalūs šoniniai 
„įkirpėliai“ leidžiantys 
palaidinės priekį sukišti į sijono 
ar kelnių liemenį, o nugarytę 
palikti palaidą

Tobulai tinkanti po gražuoliu 
„Kedro“ megztiniu
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„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR
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„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ 
legendinės kelnės, 88 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR
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„KEDRAS“ VELTŲ 
SIŪLŲ MEGZTINIS

„KEDRAS“ VELTŲ 
SIŪLŲ MEGZTINIS

„Labas, didelis jaukume, esi laukiamas pačiuose gražiausiuose Pavasario deriniuose“. Prieš Jūsų 
akis, mūsų ilgai norėtas pastelinis gražuolis, talpinanti savyje išskirtinį jaukumą dėl pirmą kartą 
mūsų istorijoje panaudoto siūlų vėlimo būdo. Tos, kurios akylai mus sekate, turbūt žinote, kad 
mažais žingsneliais judėdami į priekį, visuomet prioritetą atiduodame jau išbandytiems audi-
niams, jau gerai mums pažįstamiems siūlams ir furnitūrai. Kodėl? Todėl, kad mėgstame progno-
zuoti ir Jums papasakoti, kaip reikės vieną ar kitą gaminį prižiūrėti, mėgstame su Jumis pasidalinti 
praktiniais patarimais, kaip vieną ar kitą rūbą prižiūrėti ne tik aklai pasitikėdami mums iš audinių 
ar siūlų tiekėjų nurodyta technine priežiūros instrukcija, bet ir patirtimi, kurią „padiktuoja“ kas-
dieninės draugystės su mūsų rūbais. Todėl keičiame spalvas, formas, bet kiek įmanoma daugiau 
naudojame „jau tikrintų“ ir problemų nesukėlusių žaliavų. Šio megztuko siūlus pažįstame jau 
gerai, iš jų mezgėme visus „drūtulius“ megztinius Rudens-žiemos 21/22 kolekcijai, taip pat 
jaukieji gaminiai „Kalėdukėse/22“ – buvo numegzti iš siūlo, kuriuo itin daug Jūsų pasidžiaugė: 
–Kad megztas rūbas būtų tokios lengvos priežiūros... dar nesame patyrusios.
Jums antriname: išplauni, papurtai, pakabini pasisupt per naktį ir kitą rytą vėl turi pūkuotą ir 
šiltą lengvo ryto „draugą“. Todėl „nemažindami“ jaukumo kiekio ir pasilikdami „draugauti“ su 
nepretenzinga visus sužavėjusia priežiūra, mes naujovę sugalvojome „įdiegti“ kitaip. „Kedrą“ 
nusimezgėme iš suvelto siūlo, kuris leido išgaut itin dailų modelį ir šiltesniam metų laikui tinka-
mą rūbo storį.

KAINA, 145 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 28 % mohera, 
10 % vilna, 4 % elastanas, 
58 % akrilas
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„Kedras“ veltų siūlų 
megztinis, 145 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“
legendinės kelnės, 88 EUR

Dėl siūlo vėlimo technologijos, 
megztukas „gimė“ maksimaliai 
jaukus, tačiau savo „storiu“ itin 
tinkamas ir šiltesniam sezonui

Funkcionalus sagyčių 
užsegimas ir galimybė 
megztuką dėvėti tiek susegtą, 
tiek „palaidą“

Beprotiškai jauki „nude“ spalva

Numegztas iš mums ir Jums 
gerai pažįstamo, itin lengva 
priežiūra pasižyminčio siūlo
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„Kedras“ veltų siūlų
megztinis, 145 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR
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„Skrudintos karamelės“ eko odos striukė, 125 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Kapučino“ marškiniai, 98 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Latte“ eko odos plisuotas 
sijonas, 105 EUR
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„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Kedras“ veltų siūlų megztinis, 145 EUR

„Glotni“ palaidinė su nėriniu, 68 EUR

„Dramblio kaulo spalvos“ legendinės kelnės, 88 EUR
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„SALDŽIOS GRIETINĖLĖS“ 
MERINO VILNOS LIEMENĖ

„SALDŽIOS GRIETINĖLĖS“ 
MERINO VILNOS LIEMENĖ

KAINA, 110 EUR Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 100 % merino vilna

Tiesiai šviesiai ir be „pasakų“? Ši liemenė kolekcijoje bilietą... LAIMĖJO. Dar tokio būdo ne-
buvote girdėjusios?Nuraminame. Ir pas mus taip nebūna. Bet va... ima ir atsiranda pirmas 
kartas. O viskas buvo štai taip. Labai dažnai laukdami TEISINGOS, jau pasirinktos spalvos 
rūbo ar mezginio, kurį esame suplanavę į kolekciją, „testavimui“ ir modelio įvertinimui mes 
gauname rūbą identišką būsimajam, tik kitos spalvos. Dažnokai ta spalva būna „nei bū, nei 
me“, todėl pasimatavę ir įvertinę reikiamas savybes, mes pradedame laukti, kada atvyks 
„teisingoji“. O šįkart, pasimatavę „ne tą spalvą“, vakare bendram „chate“ „susipypsėjom“: 
– O gal dedam ir „pienišką“? Negaliu atsižiūrėt, kaip „skaniai“ atrodo prie „bendro“ Pavasario/22 
vaizdo. Va taip ir „pavergė“ ji mūsų širdis. Ir šalia savo „alyvuoginės“ sesutės, itin sėkmingai star-
tavusios pirmame kolekcijos dublyje, užėmė garbingas pozicijas antrajame.
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„Saldžios grietinėlės“ merino
vilnos liemenė, 110 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

Švelnus ir tinkamas net 
jautriausiai odai 100% merino 
vilnos siūlas 

Šnypštelim, kad spalviškai 
tobulai „pritiks“ ir prie 
atidundančios „Vasarytės/22“

„Demisezoninė“ – tinkama 
dėvėti tiek šiltuoju, tiek 
šaltuoju sezonais

„Skani“ ir prie daug ko tinkama 
„saldžios grietinėlės“ spalva
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„Skrudintos karamelės“ eko odos striukė, 125 EUR 

„Saldžios grietinėlės“ merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR

„Saldžios grietinėlės“ merino 
vilnos liemenė, 110 EUR

„Riešuto“ spalvos plisuotas sijonas, 95 EUR
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Kokių suknelių labiausiai reikia? Paprastų, bet ne prastų. Tokiomis, kuriomis drąsiai galima keli-
auti į ofisiuką, o po darbų, nė kiek neprašauti ir „užsukant“ į teatrą ar „pasimatymą“. Kokybiško, 
mažai glamžaus audinio, įvairiems figūros tipams tinkamo kirpimo, su kultūringom, darbui tin-
kamoms rankovytėm ir žinojimu, kad spintoje Tavęs laukia „maža NEJUODA“ suknelė.

KAINA, 125 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas

 „AGAVA“
SUKNELĖ

„AGAVA“ SUKNELĖ
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„Agava“ suknelė, 125 EUR

Jūsų labai mėgstamos 
¾ rankovytės, kurios suknelę 
„padaro“ labai tinkamą ofisui ir 
oficialesniems susitikimams

Puikiai atrodanti palaida, ne 
prasčiau žiūrisi suliemenuota 
jai priklausančiu diržiuku

Žemiška „chaki“ spalva

Nepretenzingas, trapecijos 
siluetas, tinkamas įvairiems 
figūros tipams

f

h

g
k



103102

„Agava“ suknelė, 125 EUR

„Agava“ suknelė, 125 EUR
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„Agava“ suknelė, 125 EUR

„Agava“ suknelė, 125 EUR
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Dėliodami Pavasarį/22 kūrybinės komandos darbiniuose užkulisiuose buvome „apsitarusios“, 
kad į pirmąjį kolekcijos dublį – Jums siūlome klasikinį kostiumą, o į antrą – kostiumą, kuris 
būtų keliais žingsniais „pasprukęs“ nuo oficialumų, pasiūtas iš kritesnio audinio, „apdovanotas“ 
nerūpestingesniu siluetu. Laikydamiesi tvirtai savo griežtai deklaruojamos taisyklės „Mes – už 
kostiumus“, ištiesėm bilietą į kolekciją JAM – stilingajam „Kivi“ kostiumui, su kuriuo gerai jausis 
netgi tos Damos, kurioms klasikiniai kostiumai yra toliau nuo širdies.

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % poliesteris, 
32 % viskozė, 3 % elastanas

„KIVI“
PALAIDINĖ

„KIVI“ PALAIDINĖ
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 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Patrumpintos“ rankovės

Įmantraus kirpimo palaidinės 
apačioje yra įvertos to paties 
audinio juostelės, kuriomis 
galite reguliuotis palaidinės 
plotį

Žemiškai rami chaki spalva

Tobulai tinkanti tiek spalvos, 
tiek audinio prasme su „Kivi“ 
kelnėmis
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 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR
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 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR
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„Latte“ berankovė eko
odos striukė, 215 EUR
 
„Kivi“ palaidinė, 105 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR
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Jūsų dėmesiui itin malonaus, kritaus ir nestoro audinio kelnės, kurios turėtų tiesiai į širdį „kris-
ti“ toms, kurios dievina ne super oficialaus stiliaus kelnes. Mes manome, kad jomis pataikėme 
tiesiai į viduriuką, Jūsų išsakomiems „deficitams“, kad nūdienoje labiausiai reikalingos „tarpinės“ 
kelnės, kurios užimtų vietą tarp „treninginių“ ir „kostiuminių“. Su jomis tikrai patogiai jausitės 
ir „laisvalaikiaudamos“, bet tikrai „anei kiek“ neprašausite jungdamos jas į derinius, kurie lydi į 
kasdieninį ofisiuką. Pridėjus faktą, kad „Kivi“ kelnės turėtų išskirtinai  patikti Damoms, prioritetą 
teikiančioms patogumui ir judesių nevaržymui- mes tik pridedame, kad džiaugiamės Jums galė-
dami pasiūlyti rūbų, kurie atrodydami kultūringai, gali būti dar ir tokie patogūs.

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % poliesteris, 
32 % viskozė, 3 % elastanas

„KIVI“ SPALVOS 
KELNĖS

„KIVI“ SPALVOS KELNĖS
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 „Kivi“ palaidinė, 105 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

Idealiai tinkančios tiek 
spalviškai, tiek audinio
prasme prie „Kivi“ palaidinės

„Apdovanotos“  judesių 
nevaržančiu siluetu

Stilingiausiai atrodančios, 
dailiai dusyk paraitytos

Pasiūtos iš patogaus, 
tampraus ir prie kūno itin 
malonaus audinio
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„Džiazo“ striukė, 220 EUR

„Saldžios grietinėlės“ merino vilnos liemenė, 110 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Latte“ berankovė eko 
odos striukė, 215 EUR

„Mokka“ golfytis, 95 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„Riešuto“ spalvos marškiniai, 115 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR

„Riešuto“ spalvos 
marškiniai, 115 EUR

„Kivi“ spalvos kelnės, 105 EUR
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


