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 Vienos kolekcijos būna tokios, kuriose papilame naujų idėjų krūvelę 
ir patys su dideliu, kaip dramblys sulaikyto oro įkvėpimu... laukiame 
Jūsų nuomonės, ar naujiena pataikė tiesiai Jums į širdį. Ar būna, kad 
nepataikom? Būna. Ar būna, kad išgirstam, kad „gražu, bet ne man“? 
Būna. Ar būna, kad surėmę pečius plakama save mintimis, kodėl 
vienas ar kitas rūbas netapo vienodai mylimu, kaip ir kitas jo kolega iš 
tos pačios kolekcijos? Būna.
 Ir priešingai. Ar būna, kad kolekcijos rūbas dingsta iš eterio per pirmas 
kolekcijos minutes. Būna. Ar atsitinka, kad užmigdžius vaiką/pavalgius 
vakarienę/palikus apsisprendimą iki sekančio ryto... širdin kritęs rūbas 
ima ir dingsta be papildymo galimybės. Atsitinka. Ar būna, kad vėliau 
rodydamiesi kasrytinius derinius dar sykį Jums papilame druskos ant 
„nespėjau“ žaizdos ir „papipiriname“ liūdesį, kad ir aš „eičiau va šitaip, 
jeigu tik turėčiau“. Būna. Mes liūdinti žmonių nemėgstame. O ypač 
tokių mielų, kaip Jūs. Todėl, kai atsitinka „nespėjimai“ mes kartais 
negalime Jums pažadėti, kad „čia ir dabar“ pildysimės. Tačiau... visada 
tyliau ar garsiau Jus raminame, kad kai tik galimybė bus – kartosime. 
Todėl prieš Jūsų akis, ką tik iškepta „MYLIMIAUSIŲ“ kolekcija. Joje 
nerasite nematytų modelių, netikėtų spalvų, neregėtų ir dar nederintų 
rūbų. Ji sulipdyta iš gerai Jums pažįstamų rūbų, kurie per eilę metų yra 
„užsitarnavę“ LABIAUSIAI DĖVIMŲ IR DAŽNIAUSIAI PRITAIKOMŲ 
„medalius“. O kas gali būti praktiškiau už PONUS DŽINSUS ir prie jų 
tobulai tinkančius MISTERIUS MEGZTINIUS? Tai deriniai, su kuriais 
galima išlėkti iš namų per dvi minutes, po pažasčia išsinešant žinojimą, 
kad atrodai stilingai ir suderintai, be ilgametražio galvos sukimo rymant 
prie spintos ir sukant galvoje naują derinį, su kuriuo dar „bala žino“, kaip 
išlėkusi į dieną jausies. Todėl barškename į Jūsų širdis ir spintas su „lengvų 
rytų“ meniu, kuriame belieka išsirinkti tik spalvas. Žinojimą, kad bus 
nešiojami, mylimi ir tarpusavyje tobulai tinka – pridedame „magaryčių“. 
 
V.

KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?
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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 
lengvus rytus garantuojančią 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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MISTERIAI 
MEGZTINIAI
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Mes kartais visi bendrai pasidžiaugiame, kad per savo dvylika veiklos metų, esame sukūrę ir išleidę 
į gyvenimą tokių rūbų, kurie visai netyčia ima ir tampa „must have‘ais“. Specialiai tokių „nelipdome“. 
Galvų, kaip vieną ar kitą rūbą padaryti besąlygiškai populiariu, nesukame. Tokiais jie ima ir tampa 
savaime. Keičiam spalvas, koreguojame detales, bet drabužio pagrindas ir suderinamumas de- 
riniuose yra toks geras, jog esame nusprendę – kišti nagų prie jo konstrukcijos NEVALIA. Prieš 
Jūsų akis uodegą sukiojantis megztukas yra iš šios kategorijos rūbų. Pirmą kartą mūsų horizon-
tuose pasirodęs drugeliais plazdančiame Pavasaryje/19, šis modelis tvirtai laiko savo pozicijas 
jau trečius metus, karts nuo karto švystelėdamas vienoje ar kitoje kolekcijoje. Praeitais metais, 
išleistoje nedidukėje „Summer office“ kolekcijoje, šis pelenų rožės spalvos megztukėlis kyštelėjo 
nosį, bet tokiu žaibo greičiu „nugaravo“ nuo mūsų lentynų, kad dalis Jūsų jo nespėjo net pamatyt. 
- Ar dar bus? Gal kartosite? - su didele viltimi klausinėjote Jūs.
O mes tuokart „dešimt sykių“ patikrinę galimybę greituoju būdu užsisakyti audinio... Jus nu-
liūdinome. „Lotosų“ papildymo nebebuvo. O mes likome su dviejų pilnų A4 formato nespė-
jusiųjų įsigyti sąrašiuku ir pažadu... kad ateityje jis sugrįš. Ir jis sugrįžo. Šįkart tobulai derantis su 
pelenų rožės spalvos džinsais.
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„LOTOSO“
MEGZTINIS

„LOTOSO“ MEGZTINIS

Ilgiai:
Priekis – 57 cm
Nugara – 66 cm

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris



„SKANI“ PELENŲ ROŽĖS SPALVA

ASIMETRIŠKAS KIRPIMAS IR MODELIS, 
KURIS TINKA PRIE BEGALĖS DERINIŲ

NUOTAIKĄ KELIANTI ODINĖ ETIKETĖ „LAIMINGA“

TOBULAS DERINIMAS SU TOS PAČIOS SPALVOS DŽINSAIS

1312

„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR

„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR

1514



„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR

1716

„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR



19

Na, o štai dar vienas „gerumas“. Itin dažnais atvejais „erzinantis“ Jus lengvo ryto deriniuose, 
kuriais V. pypsi beveik kiekvieną dieną. Kolekcijos keičiasi, viena keičia kitą, o šis „chaki“ spalvos 
megztukas V. spintoje yra taip tvirtai užsiėmęs sau vietą, kad net nesuka galvos būti nukonku-
ruotu. O ką gi čia labai ir suksi, jeigu savo modeliu ir spalva esi derantis prie beveik visko. Ir prie 
džinsų, ir prie legendinių kelnių, ir prie plačių trikotažinių kelnių (p.s. beje tyliai šnypšteliu, kad 
Pavasaryje/22 atidunda chaki spalvos „Plačiaeigių“ kelnių „sesutės“). Todėl šios spalvos megz-
tinio istorija yra labai panaši į jo brolio „Lotoso“. Pasirodęs, itin greitai dingęs iš eterio ir palikęs 
daug nespėjusiųjų su prašymu pakartoti. Šypsausi, kad visais tais atvejais, kai į lengvo ryto 
derinį „prijungiu“ savąjį chakį megztinį, stipriai suintensyvėja Jūsų klausimų „lietus“: „tai kada jis 
atgims?“ Atsakome: DABAR.
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„EUKALIPTO“ 
MEGZTINIS

„EUKALIPTO“ MEGZTINIS

Ilgiai:
Priekis – 57 cm
Nugara – 66 cm

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris



„STIPRIAI“ TINKANTIS PRIE „KAREIVIŠKŲ“ DŽINSŲ

BE GALO DRAUGIŠKAI PRIE VISŲ SPALVŲ 
DERANTIS „CHAKI“ ATSPALVIS

SU ĮKVEPIANČIA GERAI NUOTAIKAI IR GRAŽIAI 
KASDIENYBEI ODINE ETIKETE „ĮKVĖPTA GYVENIMO“

ASIMETRIŠKAS KIRPIMAS IR 
BE GALO LENGVAI DERINAMAS MODELIS

2120

„Eukalipto“ megztinis, 
105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 
105 EUR
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„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

2322
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„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR
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„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR
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„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR
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Dar vienas Jūsų ir mūsų pamilto modelio megztukas, savo lengvu pritaikymu deriniuose užka- 
riavęs ne vieną spintą. Tik šįkart – Jūsų dėmesiui itin mėgstamos ir dar nei sykį nebūtos GRAFI-
TO spalvos. Tobulai tinkantis prie džinsų, savo siluetu ir proporcijomis be diskusijų akimirksniu 
„susidraugaujantis“ su „legendinėmis“ kelnėmis, vienareikšmiškai puikiai derantis prie plataus 
silueto mūsų kolekcijose dažnai pasitaikančių kelnių ir netgi sijonukų. Na, o pilkų, bet kurios 
ką tik išvardintų kategorijų, rūbų... manau nei mūsų nei Jūsų spintose tikrai netrūksta. Todėl 
priėmusios šios spalvos megztuką į savo drabužines, tikrai nenusivilsite ir mėgstančios vienos 
spalvos derinius – „pasirašysite“ sau „nuosprendį“ ir vėl beprotiškų lengvų rytų virtinei.
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„GRAFITO“ 
MEGZTINIS

„GRAFITO“ MEGZTINIS

Ilgiai:
Priekis – 57 cm
Nugara – 66 cm

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris



PUIKIAI SPALVIŠKAI IR STILISTIŠKAI DERANTIS 
SU BET KURIAIS  ŠIOS KOLEKCIJOS DŽINSAIS

NUOTAIKĄ KELIANTI ODINĖ ETIKETĖ „APKABINU“

ITIN LENGVAI DERINAMA „GRAFITO“ SPALVA

ASIMETRIŠKAS KIRPIMAS IR
BE KAPRIZŲ DERINAMAS SILUETAS

3130

„Grafito“ megztinis, 105 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR



„Grafito“ megztinis, 105 EUR

3332

„Grafito“ megztinis, 105 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR
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Mes kartais visi bendrai pasidžiaugiame, kad per savo dvylika veiklos metų, esame sukūrę ir 
išleidę į gyvenimą tokių rūbų, kurie visai netyčia ima ir tampa „must have‘ais“. Specialiai tokių 
„nelipdome“. Galvų, kaip vieną ar kitą rūbą padaryti besąlygiškai populiariu, nesukame. Tokiais 
jie ima ir tampa savaime. Keičiam spalvas, koreguojame detales, bet drabužio pagrindas ir 
suderinamumas deriniuose yra toks geras, jog esame nusprendę – kišti nagų prie jo konstrukcijos 
NEVALIA. Prieš Jūsų akis uodegą sukiojantis megztukas yra iš šios kategorijos rūbų. Tik šįkart ne 
atgimstančios, o mūsų horizontuose dar nebūtos spalvos. Pavadinę ją „sausainine“, pagalvojome, 
kad tokia universali, natūrali ir rami spalva tiks prie daugybės pastelės mylėtojų spintose jau 
esamų gyventojų, kurie susijungę į naujus derinius su megztuku, ir vėl bus pasiruošę lydėti Jus 
į lengvus rytus.

34

„SAUSAINIO“ 
SPALVOS MEGZTINIS

„SAUSAINIO“ SPALVOS 
MEGZTINIS

Ilgiai:
Priekis – 57 cm
Nugara – 66 cm

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris



NUOTAIKĄ KELIANTI ODINĖ ETIKETĖ „MĖGSTU GYVENIMĄ“

PUIKIAI SPALVIŠKAI IR STILISTIŠKAI DERANTIS
SU BET KURIAIS ŠIOS KOLEKCIJOS DŽINSAIS

ASIMETRIŠKAS KIRPIMAS IR 
BE KAPRIZŲ DERINAMAS SILUETAS

 
RAMI, NATŪRALI IR ŠVELNI SPALVA

3736

„Sausainio“ spalvos 
megztinis, 105 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR



„Sausainio“ spalvos 
megztinis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR
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„Sausainio“ spalvos 
megztinis, 105 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

„Sausainio“ spalvos 
megztinis, 105 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

4140



4342

„Sausainio“ spalvos megztinis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR



„Sausainio“ spalvos megztinis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

4544



PONAI 
DŽINSAI

4746
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Na ir pagaliau... bene labiausiai laukti ir ilgiausiai prašyti atgimti... Jūsų dėmesiui SUBTILŪS 
DŽINSAI. Pirmą kartą pasirodę pirmoje „PONŲ DŽINSŲ“ kolekcijoje, jie neužtruko išsiskirstyti 
po Jūsų spintas, o vėliau, sekė keli metai mūsų ausis karts nuo karto pasiekiančio džiaugsmo, 
kad tai yra tobuliausi džinsai, kuriuos drąsiai galima dėvėti ir ofise. Nediskutuojame ir pritariame, 
kad turbūt VISŲ SPINTOJE PRIVALO BŪTI BENT VIENI DŽINSAI, kurie pasižymėtų šiomis 
savybėmis: Klasikinio mėlynumo. Be jokių skylių. Pabrizgimų. Nutrynimų. Taip, ne veltui 
pakrikštyti „Subtiliųjų“ vardu... jie tikrai gali būti pelnytai tituluojami pačiais populiariausiais 
mūsų džinsais, kurie pataikė praktiškai į visų širdis. Net ir mano Mamos. Būtinai padovanosiu 
Jai naujuosius, nes iki šių džinsų, aš nesu Mamos mačiusi „džinsuotos“, po „Subtiliųjų“ džinsų 
pasirodymo, aš kartais juokauju, kad Jos spintoje turbūt daugiau rūbų nekaba, nes „džinsuota“ 
Ji būna beveik visada.
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„SUBTILŪS“ 
DŽINSAI

„SUBTILŪS“ DŽINSAI KAINA, 110 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm,  
L 164-170 cm, L 172-178 cm
Sudėtis: 98 % medvilnė, 2 % elastanas

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė – 67 cm
Išorinė siūlė – 96 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 75 cm
Išorinė siūlė – 105 cm



BE GALO LENGVAI DERINAMI... PRAKTIŠKAI SU VISKUO

KLASIKINIO MĖLYNUMO

MŪSŲ IR JŪSŲ PAMILTO MODELIO

 
TAMPRŪS, PATOGŪS IR ITIN ILGAAMŽIŠKI

5150

„Sausainio“ spalvos megztinis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR



„Sausainio“ spalvos megztinis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

5352



551654

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR



„Smart’as“ pilkasis džemperis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR
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„Smart’as“ pilkasis
džemperis, 105 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

57
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Pagaliau mūsų horizontuose PELENŲ ROŽINĖS spalvos džinsai. Esame turėję įvairių spalvų 
mūsiško modelio džinsus, bet net patys nustebome, kad mūsų vizitine kortele pasirinktos 
spalvos... dar ne. Padėtį nedelsiant taisome. Kad nebūtų vieniši, jiems į kompaniją priderinę 
„Lotoso“ megztuką ir apmąstę, kad tokios spalvos džinsai nei Jūsų, nei mūsų spintose tikrai 
nesijaus vieniši... drąsia širdimi ištiesėme bilietą į „MUST HAVE“ kolekciją. Tegu būna dar 
daugiau lengvų rytų, kai šaltojo sezono dienomis, ištiesi ranką pastelei ir per visą dieną, 
žygiuoji įsikabinusi gerai nuotaikai į parankę: Kai aplink tiek niūrių spalvų, gatve žygiuoji kitokia. 
P.s. išsitepti nebijokit, džinsai skalbiasi beprotiškai paprastai.
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„PUDROS“ 
DŽINSAI

„PUDROS“ DŽINSAI KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 24 % poliesteris, 
3 % elastanas

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė – 67 cm
Išorinė siūlė – 96 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 75 cm
Išorinė siūlė – 105 cm



MŪSŲ VIZITINE KORTELE 
TAPUSIOS PELENŲ ROŽĖS SPALVOS

TOBULAI DERANTYS DUETU SU „LOTOSO“ MEGZTUKU

TVARKINGAI ATSIŪTA APAČIA

 
JŪSŲ IR MŪSŲ PAMILTO MODELIO
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR

„Lotoso“ megztinis, 105 EUR

„Pudros“ džinsai, 105 EUR
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„Kareiviški“ džinsai ATGIMSTA! Tiek mano asmenine nuomone „paramstyti“, tiek Jūsų 
pasakojimais „apipinti“, chaki spalvos džinsai yra taip numylėti, kad dažnu atveju… jie ėmė ir 
pradilo iki skylių.
-V., būk gera pasiūk dar,- išgirdau iš mūsų kolekcijų fotografės,- žinok bijau „apsisarmatyt“, kad 
vieną dieną užpakalis ims pro juos ir išlįs.
Šie džinsai ne tik mūsų fotografę, bet ir mane yra lydėję į ilgas fotosesijų dienas, kai tenka ir 
keliais eit ir šliaužte šliaužt…Grįžti purvina, bet laiminga, išsiplauni „darbinę“ uniformą ir vėl 
pakabini suptis… iki kitų dienų, kai reikalinga patogi, „patvari“, bet kartu ir stilinga apranga.
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„KAREIVIŠKI“ 
DŽINSAI

„KAREIVIŠKI“
DŽINSAI

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė – 67 cm
Išorinė siūlė – 96 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 75 cm
Išorinė siūlė – 105 cm

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 24 % poliesteris, 
3 % elastanas



 
SUBTILIAI „PABRIZGUSIA“ APAČIASU KILPELĖMIS JŪSŲ MYLIMAM DIRŽUI

JŪSŲ PAMĖGTO IR JAU SAVOTIŠKA MŪSŲ
VIZITINE KORTELE TAMPANČIO MODELIUKO

PASIŪTI IŠ MINKŠTINTO, LABAI ELASTINGO 
IR PATOGAUS DŽINSINIO AUDINIO

6766

„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR



„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

6968



„Eukalipto“ megztinis, 105 EUR

„Kareiviški“ džinsai, 105 EUR

7170
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Juodų džinsų per daug ir per dažnai... tiesiog nebūna. Akimirksniu iš „Rudens-žiemos 21/22“ 
lentynų dingę ir Jums pažadėti džinsai pagaliau mūsų horizontuose. Jūsų pamėgto ir mūsų jau 
savotiška vizitine kortele tampančio modelio „išlauktieji“ beldžiasi į Jūsų spintas ir kasdieninius 
derinius.

72

„KASDIENYBĖS 
ROKENROLO“ DŽINSAI

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 24 % poliesteris, 
3 % elastanas

„KASDIENYBĖS 
ROKENROLO“ DŽINSAI

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė – 67 cm
Išorinė siūlė – 96 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 75 cm
Išorinė siūlė – 105 cm



SUBTILIAI „PABRIZGUSIA“ APAČIA

SU KILPELĖMIS JŪSŲ MYLIMAM DIRŽUI

PASIŪTI IŠ MINKŠTINTO, LABAI ELASTINGO 
IR PATOGAUS DŽINSINIO AUDINIO

JŪSŲ PAMĖGTO IR JAU SAVOTIŠKA 
MŪSŲ VIZITINE KORTELE TAMPANČIO MODELIUKO

7516

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ džinsai, 95 EUR

74



„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR 

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ džinsai, 95 EUR

„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR 

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR

7776



7978
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Turbūt dažniau ir universaliau panaudojamo drabužio nei džinsai... paprasčiausiai nėra. Su jais 
gali patogiai leisti laisvalaikį, „tupėti“ namuose, nulėkti iki krautuvės pieno, išvesti šunį, nuvykti 
„paežerėn“, patogiai susiraityti kino teatre, ... o kartu... jų draugijon prijungus tinkamus „kolegas“ 
ir avalynę... su jais neprašausi ir nukeliavusi į ofisą. Todėl Jūsų dėmesiui – dar vieni pretenden-
tai į dažniausiai „išvedamų pasivaikščioti“ spintos gyventojų gretas – PILKIEJI  DŽINSAI. Jūsų 
pamėgto ir mūsų jau savotiška vizitine kortele tampančio modelio „kolegos“ atidunda kartu 
su to paties audinio švarkeliu, kad anei vienoje kolekcijoje, mes nepraleistume progos dar sykį 
aiškiai ir garsiai pasakyti:
-Taip, mes esame už kostiumus.
Ir nepabijosiu pasakyti, kad džinsiniai mūsų kostiumai yra iš kategorijos, kai nežinai, ką apsi-
rengti, kai reikia iš namų išsiruošti per dvi minutes ilgai darbo dienai – yra patys tobuliausi. 
Maniškiai turimi sudalyvavę turbūt visose kolekcijų fotosesijų „backstage‘uose“, todėl su dideliu 
„ūpu“ mano spinta nekantraudama laukia DAR VIENO.

80

„GRAFITO“ 
DŽINSAI

„GRAFITO“ DŽINSAI KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 24 % poliesteris, 
3 % elastanas

Ilgiai:
164-170cm 
Vidinė siūlė – 67 cm
Išorinė siūlė – 96 cm
172-178cm
Vidinė siūlė – 75 cm
Išorinė siūlė – 105 cm



SUBTILIAI „PABRIZGĘ“ GALAI

GALIMYBĖ KOMPLEKTUOTI SU TO PATIES AUDINIO 
ŠVARKELIU IR TURĖTI PILNĄ DŽINSO KOSTIUMĄ.

MŪSŲ KOLEKCIJOSE DAR NEREGĖTA, 
LENGVAI DERINAM PILKA SPALVA

MŪSŲ IR JŪSŲ PAMILTAS SILUETAS

8382

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR



8584

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR



… IR DAR 
TRUPUTIS

86 87
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Na, o dabar Jūsų dėmesiui – džinsinis švarkelis, kuris „atgimsta“ į savo pirmtako „Džiunglių“ 
švarko vietą. Būna gyvenime dienų, kai klasikinius švarkelius padėjus į šalį, akis ieško kažko 
patogesnio ir „visureigiškesnio“. Todėl galime drąsiai teigt, kad kaskart, kai tik kolekcijoje pasirodo 
PONAS DŽINSINIS ŠVARKAS...pas mus lentynose jis nespėja užsibūti. Nevaržantis judesių, 
tobulai „duetu“ skambantis su tos pačios spalvos džinsais, „talpinantis“ savyje galimybę naudoti 
jį dailiai suliemenuotą arba patogiai palaidą...mano asmenine patirtimi- jis yra labai geras ir 
išskirtinai patogus rūbas, lydėsiantis Jus per gražią ir nuotykių kupiną kasdienybę.

88

KAINA, 115 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 73 % medvilnė,
24 % poliesteris,
3 % elastanas

„DOLOMITO“ 
ŠVARKAS

„DOLOMITO“ ŠVARKAS

Ilgiai:
Švarkas – 58 cm
Rankovė (nuo siūlės) – 44 cm



TAMPRUS, JUDESIŲ NEVARŽANTIS DŽINSINIS AUDINYS

„SUSKAMBANTIS“ PUIKIU DUETU SU TOS PAČIOS 
SPALVOS IR AUDINIO „GRAFITO“ DŽINSAIS

„APDOVANOTI“ DAUGYBE KIŠENUKIŲ IR KIŠENĖLIŲ, 
„PAPUOŠTŲ“ DŽINSINĖMIS VARDINĖMIS SAGOMIS

GALIMYBĖ DĖVĖTI SUJUOSTĄ DIRŽU ARBA PALAIDĄ

9190

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR



„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

9392

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR



9594

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR
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Taip, taip, taip, mielos Damos, prieš Jūsų akis – to paties neglamžaus audinio ir nesiveržiantys į 
draugystes su lygintuvais BALTI MARŠKINUKAI. Lengvai derinami su daugybe apatinės dalies 
drabužių, nuo legendinių kelnių iki pieštukinių sijonukų. Tobulai tinkantys po bet kurių iš šios 
kolekcijos megztinių, liemenių ar sarafanų. Marškinukų šonuose „įtaisėme“ skeltukus, kad be 
jokių problemų, jų priekinę dalį galėtumėte stilingai sukišti, o sagytėmis dekoruotą nugarytę 
paliktumėte dailiai pleventi. Trapecijos siluetas ir „nykštukinėmis“ sagytėmis dekoruota nugarytė. 
Nepretenzinga priežiūra, ilgaamžiškas audinys ir galimybė suderinti su beprotiška galybe rūbų.

10

KAINA, 90 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95% viskozė, 
5% elastanas

„ŠVINTANČIO RYTO“ 
MARŠKINIAI

Ilgiai:
Priekis – 73 cm
Nugara – 76 cm
Rankovė – 70 cm

„ŠVINTANČIO RYTO“ 
MARŠKINIAI

96



„NYKŠTUKINĖMIS“ SAGYTĖMIS DEKORUOTA NUGARYTĖ

ĮKIRPIUKAI ŠONINĖSE SIŪLĖSE, 
KURIE LEIDŽIA MARŠKINUKŲ PRIEKINĘ DALĮ SUKIŠTI  
Į KELNES/SIJONUKĄ, O NUGARINĘ PALIKTI PALAIDĄ

ATSILENKIANTYS RANKOGALIUKAI

9916

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

98

TRAPECIJOS SILUETAS



„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR 

101100
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„STILINGOJI. GYVENIMAS 
YRA GRAŽUS“ LIEMENĖ

104

„STILINGOJI. GYVENIMAS YRA 
GRAŽUS“ LIEMENĖ

Ar žinote, kuo „MUST HAVE“ kategorijos kolekcijos skiriasi nuo sezoninių kolekcijų? Jeigu 
sezoninėse kolekcijose mes ieškome naujovių, didelį dėmesį skiriame naujoms detalėms, dar 
nematytiems siluetams, mūsų horizontuose dar neregėtiems audiniams, tai „MUST HAVE“ 
kolekcijose, mes elgiamės visai priešingai. Neieškome naujovių, neeksperimentuojame. 
Nekeičiame modelių. O tiesiog imame ir „įgyvendiname“ per eilę metų įvykusius Jūsų 
„nespėjimus“ ir mūsų pažadus „pakartoti“. Dar itin dažnai būna atvejai, kai Jūs taip pamilstate 
rūbą, kad prašote „ne pakartoti“, bet „prikelti gyvenimui“ į kitą spalvą. Suprantame Jus. Esu ta, 
kuri labiausiai deriniuose naudojamų rūbų savo spintoje turi ne vieną. Ne du. Ir net ne tris. 
O pavyzdžiui 5. Tik skirtingų spalvų. Stebuklas tas, kad iš tų penkių... neturiu vieno labiausiai 
mylimo. Nes žongliruodama skirtingų spalvų deriniais kasdien, juos „vedu“ per kasdienybę 
visus, ir tai darau beveik vienodai dažnai. Taip, šįkart aš kalbu apie „Stilingąsias“ liemenes, kurias 
aš pati turiu savo drabužinėje penkias ir naudoju jas „apskritus“ metus. Nuo užmestuko ant 
„maudymuko“ Vasarytėmis iki gana rimto liemenės amplua, „pošvarkiniuose“ kultūringuose 
deriniuose. Rašau dešimt su pliusu už universalumą ir galimybę panaudoti nepabijosiu 
žodžio – VISUR.
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KAINA, 82 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

Ilgiai:
Priekis – 51 cm
Nugara – 59 cm



STILINGAS KIRPIMAS
ODINĖ ETIKETĖ NUGARYTĖJE SU MŪSŲ HORIZONTUOSE 
DAŽNAI PASITAIKANČIU MOTO „GYVENIMAS YRA GRAŽUS“

PAGALIAU JUODA, PRIE VISKO STIPRIAI DERANTI SPALVA

107106

„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

GALIMYBĖ NAUDOTI TIEK 
VASARĄ ANT MAUDYMUKO, TIEK VĖSESNIAIS
SEZONAIS ANT MARŠKINUKŲ, TIEK ŠALTUOJU SEZONU, KAIP 
PAPILDOMĄ SLUOKSNĮ  „POŠVARKINIUOSE“ DERINIUOSE



„Stilingoji. Gyvenimas
yra gražus“ liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR
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„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR



„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

„Dolomito“ švarkas, 115 EUR

„Stilingoji. Gyvenimas yra gražus“ 
liemenė, 82 EUR

„Švintančio ryto“ 
marškiniai, 90 EUR

„Grafito“ džinsai, 105 EUR

11136110



68

Būna drabužių, kurie „gimsta“ transformuojant į juos panašius, jau būtus ir labai pamėgtus 
drabužius. Idėja sukurti suknelės tipo rūbą, kilo iš „Stilingųjų“ liemenių. Tobulos vasarytėmis ant 
maudymukų, idealios vėsesniais sezonais ant mylimų marškinukų, idealios šaltomis dienomis po 
švarkais ar siaustukais. Tuomet ir kilo mintis, kad visus šiuos derinius būtų galima „pagaminti“ 
nenaudojant kelnių ar šortų. Juk suknelė ant maudymuko yra dar geresnė idėja, juk sarafanas 
ant marškinukų yra itin dailus duetas, juk marškinukai plius sarafano tipo suknelė plius švarkelis 
– yra tobula sluoksniavimo formulė. Todėl į Jūsų derinius tiesiu mūsų kolekcijose dar nebūtą 
rūbą, kuris universalumu, mano manymu, tikrai nenusileis savo pirmtakui.

113

KAINA, 95 EUR
Dydžiai: universalus 
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris

„ŠARMINGAS“ 
SARAFANAS

„ŠARMINGAS“ SARAFANAS

Ilgis – 87 cm

112



GERAI EMOCIJAI NUTEIKIANTI NUGARYTĖJE PRISIŪTA 
ODINĖ ETIKETĖ „GYVENIMAS YRA GRAŽUS“

MODELIS, GIMĘS, TRANSFORMUOJANT MŪSŲ IR
JŪSŲ PAMĖGTĄ „STILINGŲJŲ“ LIEMENIŲ MODELĮ

TOBULAS DUETAS, DERINANT SU MARŠKINUKAIS

11516

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Šarmingas“ sarafanas, 95 EUR

114

ILGAAMŽIS, LENGVOS PRIEŽIŪROS AUDINYS



„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Šarmingas“ sarafanas, 95 EUR

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Šarmingas“ sarafanas, 95 EUR

117116



11916

„Švintančio ryto“ marškiniai, 90 EUR

„Šarmingas“ sarafanas, 95 EUR
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Nesuklysiu sakydama, kad bene dažniausiai panaudojamas drabužėlis nūdienoje yra kokios 
nors formos džemperis. Tačiau šioje vietoje ir reikėtų sustoti. Mes, V&V moteriškaitės, esam 
iš tos „srities“, kur „bili kaip ir bet kaip“ netinka. Net iki krautuvės nulėkt ar šunį pavedžiot 
reikia GRAŽIAI ir apgalvotai. Nuoširdžiai esu įsimylėjusi vieną kartą mūsų istorijoje buvusį juodą 
trumpą džemperiuką „Nugalėjimai > negu Negalėjimai“. Tą patį apie jau įvykusius mylimiausių 
„numylėjimus“ esu girdėjusi ir iš Jūsų. Nusprendėm, kad reikia KARTOT. Ir vėl turėt MYLIMIAUSIĄ 
ir be galo dažno „panaudojimo“ rūbą. Tik šįkart pasirinkome ne sportiniams rūbams naudojamą 
audinį, kurio ilgaamžiškumu jau turėjome progą daug kartų įsitikinti, „susiprojektavome“ 
mūsuose dar nebūtą siluetą ir ant lėkštutės padėję galimybę jį dėvėti sutraukta apačia arba 
palaidą – nusprendėme, kad daugiau nieko ir netrūksta. Palinkėję jam sėkmės, kad būtų mylimas 
ne mažiau nei jo „pirmtakas“ juodasis „Smart‘as“ – išleidome į gyvenimą lydėti Jus per gražią 
kasdienybę, kai stipriai puoštis nereikia, bet „bili kaip“... yra ne mums, V&V moterims.
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„SMART‘AS“ 
PILKASIS DŽEMPERIS

„SMART‘AS“ 
PILKASIS DŽEMPERIS 

KAINA, 105 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 65 % viskozė,
30 % poliesteris,
5 % elastanas

Ilgiai:
Džemperis – 62 cm
Rankovė – 57 cm



NESPORTINIS, ITIN ILGAAMŽIŠKAS AUDINYS,
KURIS PASIŽYMI NEGLAMŽUMU, LENGVA PRIEŽIŪRA

GALIMYBĖ DERINTI SU VISAIS
KOLEKCIJOJE ESANČIAIS DŽINSAIS

DIDŽIULĖS, STILINGOS KIŠENĖS

12516

„Smart’as“ pilkasis 
džemperis, 105 EUR 

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

124

REGULIUOJAMO PLOČIO APAČIA, KURIĄ GALĖSITE 
„VALDYTI“ SU DŽEMPERIO APAČIOJE ĮVERTA JUOSTELE



„Smart’as“ pilkasis 
džemperis, 105 EUR 

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

„Smart’as“ pilkasis 
džemperis, 105 EUR 

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR
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„Smart’as“ pilkasis 
džemperis, 105 EUR 

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

„Smart’as“ pilkasis 
džemperis, 105 EUR 

„Subtilūs“ džinsai, 110 EUR

12936128
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


