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KO D Ė L V I S K A S  B U S  TA I P ?

Kai Vasaros jausmas „užkyla“ lyg priešais saulę „įkurdinto“ 
termometro stulpelio rekordus mušanti žyma...

Mes nusišypsome ir pilnu džiugesio balsu šūktelim, kad mūsų  
pasakojimas apie Vasarytę dar nebaigtas.

Kad laike, kai Vasara tik įsisupa gražiausiais savo mostais, 
pasakos nenutrūksta.

Jos tęsiasi.

Paklausykite.
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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 
labai lauktą, šiltą ir atostogų džiaugsmais užpildytą Vasarytę. 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

Visus drabužius kolekcijoje matote ant 174 cm ūgio žmogaus, dėvinčio XS/S arba XS dydį
(kr. 88 cm, lm. 64 cm, kl. 91 cm).

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

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. 
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Taip, vasarytėmis reikia trumparankovių „maikyčių“ ir marškinėlių, kurie atsitikus tropiniams 
karščiams būtų nepaleidžiami iš mylimiausių derinių pirmųjų gretų. Bet. O. Tačiau. „Tropiniai“ 
karščiai gimtojoje Lietuvoje „atsitinka“ kaip taisyklė porą savaitėlių per apskritą Vasarytę. Ir 
netgi jiems atsitikus vidurdienį, vakarojant terasytėje, žiūrėk jau ir norisi suktis į kažką šiek tiek 
šiltesnio. Todėl šįkart „užbėgdami įvykiams už akių“, mes paruošėme rūbą, kuris turėtų būti 
kiekvienai vasarotojai „po ranka“. Ne per šiltas, bet tobulas maloniai atvėsusių orų deriniams.

„Sea lover“ džemperiS KaiNa, 95 eUr Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % medvilnė
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„Sea lover“ 
džemperis
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puikiai dera prie lengvų 
vasarinių sijonukų

pasiūtas iš nestoro, prie kūno 
itin malonaus trikotažo

Su išsiuvinėtu kiekvienai 
vasarotojai paširdžius 
pakutensiančiu užrašiuku

Šįkart dailus, ilgai lauktas ir 
prašytas „NeoverSiZe“
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h

g
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„Sea lover“ 
džemperis, 95 EUR

„Lengvutis“ saulės 
kliošo sijonas, 75 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai,  88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR
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Vienas labiausiai man asmeniškai „prigijusių“ drabužių užrašų yra „life lover“. Kodėl? Nes jame 
atsispindi labai daug mano paprastos kasdienybės filosofijos. Myliu Vasaras, myliu Pavasarius, 
daug ko gražaus pastebiu Rudeniuose ir Žiemose. Dievinu Jūrą, pamiškes ir paežerius. Bet jeigu 
reiktų į trumpą apibūdinimą sutalpinti „save“, vis dėlto pasakyčiau, kad esu LIFE LOVERIS. Nes 
už viską smarkiau myliu kasdienybės niekučius, kurie daro gyvenimą spalvotą ir labai gražų.
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„Life Lover“ 
marškinėLiai

KaiNa, 62 eUr
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, 
XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 100 % medvilnė

„life lover“ 
marŠKiNėliai
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Tvarkingo kvadratuko forma, 
kuri tobulai dera tiek prie 
sijonų, tiek prie kelnių derinių

mano asmenines simpatijas 
pelnęs „life lover“ užrašas

Tvarkingos rankovytės, kurios 
paprastus marškinėlius padaro 
panašius į ofisui tinkamą 
kultūringą palaidinukę

Jums ir mums gerai pažįstamo 
itin kokybiško ir ilgaamžiško 
trikotažo rūbelis
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„Sea lover“ 
džemperis, 95 EUR

„Life lover“ 
marškinėliai, 62 EUR

„Zefyriniai“ 
džinsai, 110 EUR
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„reikaLingiausia“ sukneLė 
su dryžuotu kapišonu

Lengva rašyti iki paskutinio siūlelio persismelkusių vasara rūbelių aprašymus, ką tik apši-
lus kojas „poatostoginėje“ stadijoje. Šiandien „porindama“ istorijas storiuose, kai tik stabte-
lėjau ties įvykusių atostogų deficitais ir... ką Jūs manote? Per savo ilgai lauktas ir išsvajotas 
atostogas...V pritrūko SUKNELIŲ. Ne, neįmantrių. Iš pirmo žvilgsnio rodos visai paprastu-
čių, bet turbūt todėl ir be galo tinkamų nerūpestingai uodegą priešais nosį sukiojančiai Va-
sarytei. Norite išgirsti tikrą šios suknytės „gimimo“ istoriją? Ne paslaptis, kad mūsų kūrybi-
nėje kasdienybėje dalyvauja daug nuomonių. Kartais vienbalsiu pritariame, kartais tvirtai 
stovime įsikabinusios savo nuomonėms už ragų, bet galop – išklausome visų. Ir, jeigu ko-
mandos narys sugeba apginti rūbą ir įtikinti visus kitus, kodėl vienas ar kitas rūbas yra be 
galo reikalingas atidundančioje kolekcijoje – mes dažniausiai dar sykį labai rimtai koman-
diškai pasvarstę – ištiesiame pastarajam iš užanties bilietą, reiškiantį „Tu esi būsimos kolek-
cijos dalis“. Šįkart mieruodamiesi šią suknelę, išgirdome mūsų gamybos Lauros tvirtą balsą: 
– Reikia! Būtinai! Tokios labai reikia. Kelionėms,- tvirtai savo nuomonę gynė Laura. Paklausta, 
kodėl būtent ši suknelė yra tokia svarbi? Ji žinote, ką atsakė?
– Nes ji yra REIKALINGIAUSIA. Taip gimė ne tik pati suknelė. Bet ir jos pavadinimas. „Perkrikš-
tyti“ ar bandyti kažką keisti – niekas nebedrįso. Nes į sportinio stiliaus suknytę su didele meile 
ir susižavėjimu žvelgė mūsų Laurencijos akys.

„reiKaliNgiaUSia“ SUKNelė 
SU dryžUoTU KapiŠoNU

KaiNa, 105 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 98 % medvilnė, 
2 % elastanas
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raištelis ties liemeniu leis 
kiekvienai patogiai reguliuotis 
suknytės apimtį

patogus, iki liemens 
atsisegantis užtrauktukas 
tinkamas maitinti savo 
stebuklus pasiruošusioms 
mamytėms arba... po suknele 
stilingai baltą „maikytę“ 
kurdisiančioms mums. visoms

Sportinio stiliaus rūbas 
„apdovanotas“ dideliu, 
„dryžiukais“ dabintu kapišonu

Suknytė pasiūta iš tampraus 
ir itin patogaus trikotažo
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„Reikalingiausia“ suknelė su 
dryžuotu kapišonu, 105 EUR
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„Reikalingiausia“ suknelė su 
dryžuotu kapišonu, 105 EUR

„Reikalingiausia“ suknelė su 
dryžuotu kapišonu, 105 EUR
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„Reikalingiausia“ suknelė su 
dryžuotu kapišonu, 105 EUR

„Reikalingiausia“ suknelė su 
dryžuotu kapišonu, 105 EUR
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Na, o štai bene laukiamiausias daugelio Jūsų Vasarytės rūbas. Tuokart, išleidę pirmąjį vasaros 
dublį „į eterį“, sulaukėme nemažai liūdnų atodūsių:
– O tai TA, kurios dryžuotos padalkytės taip mielai storiuose šmėžavo, dar ne dabar??? Nuliū-
dinom. Bet prižadėjom, kad ilgai „nekankinsime“. Ir aplink Joninių laužus, galėsite elegantiškai 
šmirinėti su JA – iki paskutinio siūlo Vasaryte dvelkiančia MAX‘e.
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„rivJeroS“ 
maxi SUKNelė

KaiNa, 138 eUr
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, 
XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 95 % viskozė, 5 % elastanas

„rivjeros“ 
maxi sukneLė
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Tobula palaida, itin 
elegantiškai atrodo sujuosta 
jai priklausančiu dirželiu

lengva, kriti, beveik 
nejuntama – trys žodžiai 
darantys šią suknelę 
praktiškai vasaros vizitine 
kortele

ir žinoma – su „pakavotomis“, 
bet neabejotinai būtinomis 
kišenėmis

pridėjus faktą, kad ji „nusėta“ 
baltai mėlynais dryžiukais, 
daugžodžiauti apie tobulą 
rūbą saulės palydėtuvėms, 
rodos ir nebereikia
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„Rivjeros“ maxi suknelė, 138 EUR
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„Rivjeros“ maxi 
suknelė, 138 EUR

„Rivjeros“ maxi 
suknelė, 138 EUR
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„Rivjeros“ maxi 
suknelė, 138 EUR
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„Rivjeros“ maxi suknelė, 138 EUR
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Jau ne kartą esu sakiusi, kad mūsų ausis labai dažnai pasiekia prašymas: „V., daugiau marški-
nukų“. Mandagiai pasiklausus, kokie reikalingiausi ir kokios spalvos bei formos marškiniai ryto 
deriniuose „pypauja“ didžiausiu trūkumu, Jūs tik kukliai patraukiat galvą:
– Tai, kad visokių trūksta. „Iškamantinėję“ Jus, mes susivoliojame, kaip kukulį išvadą, kad Jums 
patinka VISOKIE mūsų marškiniai. Tik čia reiktų stabtelėti. Svarbu, kad jie būtų TO audinio. O 
jį Jūs jau pažįstate gerai ir esate lengvai dėl jo pametusios galvas. Kaip gi nepamesi, kai pra-
dėjus draugystes su mūsų marškiniais, Jūs džiaugiatės, pamiršusios nervų karus primenančius 
ilgus brūžinimus lygintuvu. Tad kiekvienoje kolekcijoje, ištiesdami link Jūsų bent po vieną ar du 
marškinukus, mes stengiamės pasiūlyti dar tokius, kurių nebuvo arba tokius, kurių labai pasiil-
gote. Jūs pastebėjote, kad mūsų horizontuose itin lengvai „papuola“ pastebėti trumparankovius 
marškinius, todėl dėliodami šios Vasarytės „dalyvių“ sąrašą, „padėtį“ taisome ir siūlome Jums be 
galo universalius, tinkančius tiek laisvalaikiu, tiek ofisui marškinukus.
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„mėLynių“ spaLvos 
marškinukai

„mėlyNių“ SpalvoS 
marŠKiNUKai

KaiNa, 88 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas



4140

puikiai tiek spalviškai, tiek 
stilistiškai dera prie lengvučio 
sijonuko, pasiūto iš to paties 
marškininio audinio

Kultūringos ir ofisiukui itin 
tinkančios rankovytės

dailus, „neoversize“ siluetas

patogūs šoniniai skeltukai 
šonuose, leidžiantys 
marškinukų priekį susikišti 
į kelnes ar sijonuką, 
o nugarytę palikti palaidą
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„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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Termometrų stulpeliai kasdien vis kopia į viršų. Mieste ir gatvėse oras kaista rodos ne dieno-
mis, o valandomis. Ir nejučia supranti, kad vėjas, kurio šaltaisiais metų laikas nemėgsti ir vengti, 
Vasarytės sezonu tampa toks laukiamas. Jis vėsina. Jis romantiškai kedena plaukus. Ir... žaidžia 
lengvučių, Vasarai sukurtų rūbų padalkytėmis. Kaskart link Jūsų tiesdami rūbą, kurio lengvumu 
ir nejuntamumu susižavime pirmiausia, mes stengiamės jį nufotografuoti judesyje, kad ir Jūs 
iš pirmo žvilgsnio suprastumėte, koks tobulas rūbas karštoms vasaros dienoms Jums merkia 
akį. Stipriai mylėdami mūsų horizontuose itin dažnai naudojamą marškinį audinį, žavėdamiesi 
jo itin lengva priežiūra, mes nusprendėme, kad laikas iš jo siūti SIJONUKĄ. Kadangi kūrybinės 
komandos nuomonės dėl tinkamo jo ilgio išsiskyrė – mes nusprendėme, kad turime pasiūlyti 
Jums pasirinkimą. Jeigu reikalingas sijonukas stipriau dvelkiantis klasika ir dažniau lydėsiantis 
Jus į darbą ir ofisiuką – siūlome rinktis ilgesnįjį, jeigu sijonukas strypčioja nekantraudamas ke-
liauti su Jumis į ilgai lauktas atostogas- drįstame teigti, kad trumpesnioji jo versija – „kaip čia 
būta“. Todėl siūlydami rintis iš dviejų skirtingų dydžių, šįkart pridėjome ir ilgių pasirinkimą – kad 
nepaliktume nuskriaustų su lengvus rytus gadinančiu prieskoniu: „labai tokio norėčiau, bet man 
per trumpas“.
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„Lengvutis“ sauLės 
kLiošo sijonas

„leNgvUTiS“ SaUlėS 
KlioŠo SiJoNaS

KaiNa, 75 eUr
Dydžiai: XS/S 164-170 cm, 
XS/S 172-178 cm, 
M 164-170 cm, M 172-178 cm
Sudėtis: 95 % viskozė, 5 % elastanas
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itin lengvas ir nepretenzingas 
dydžiui, nes liemens srityje 
mes subtiliai „pakavojome” 
gumytę

Stipriai reikalingos 
„pakavotos“ kišenukės

„Suporavus“ jį su „mėlynių“ 
spalvos marškinukais gausite 
labai universalų ir daug kur 
pritaikomą to paties audinio ir 
spalvos kostiumą

pasiūtas ir mums, ir Jums gerai 
pažįstamo marškinio audinio, 
kurio lengva priežiūra jau daug 
metų kelia ūpą lengvų rytų 
filosofijoje, kurioje nereikia 
gaišti laiko brūžinant lygintuvu
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„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės kliošo 
sijonas, 75 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės 
kliošo sijonas, 75 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės 
kliošo sijonas, 75 EUR
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„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės 
kliošo sijonas, 75 EUR

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Mėlynių“ spalvos 
marškinukai, 88 EUR

„Lengvutis“ saulės 
kliošo sijonas, 75 EUR
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Tai yra bene didžiausias šios kolekcijos netikėtumas. Pasiaiškinu: Kaip kad mano asmeninis 
„kaprizas“ yra vienas raudonas rūbelis per Kalėdukes, taip ilgus metus mano mintyse gyvena 
svajonė Jums ir sau pasiūlyti vieną raudonai dryžuotą rūbelį šėlstant Vidurvasariui. Nežinau 
kodėl, bet kuriant šią Vasarytę man akis stipriai kliuvo už dryžiukų. Ir ypač už raudonų. Pride-
rinus lengvą palaidinę prie baltų džinsų ir nerūpestingumo fejerverkais šaudančių „inkariukų“, 
gautas vaizdas pretendavo tapti pajūrio atostogų vizitine kortele. Ir tapo! Seniai norėjusi bent 
minimaliai „pašėlt“ « MARIAKIŠKO » stiliaus ritmu, šįkart savo senai svajonei paleidau plaukus. 
Derinkit, puoškitės ir būtinai nepamirškite atsiųsti linkėjimų, tiesiogiai iš kvapą gniaužiančių 
saulės palydėtuvių „scenos“. Tegyvuoja nuotaiką keliantys rūbai, kuriais apsirėdžius rodos visi 
vasariniai nuotykiai stipriau ūgteli ir gula į atmintį gražiausių sustabdytų akimirkų formatu.

„Sailor“ palaidiNė KaiNa, 78 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas

56

„saiLor“ 
paLaidinė
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rekomenduojame derinti su 
baltais džinsais

Judesių nevaržantis siluetas, 
romantikos gerbėjoms, 
rekomenduojame palaidinę 
dėvėti truktelėjus ją į šoną, 
leidžiant „nosį iškišt“ saulės 
nubučiuotam petukui

palaidinę pasiuvome iš itin 
malonaus ir nejuntamo 
trikotažo

Taikome į širdį tikriems jūrinio 
stiliaus „summer lover‘iams“
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„Sailor“ palaidinė, 78 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR
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„Sailor“ palaidinė, 78 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

„Sailor“ palaidinė, 78 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

60



6362

„Sailor“ palaidinė, 78 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

„Sailor“ palaidinė, 78 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR



6564

Prieš Jūsų akis „uodegą sukioja“ „Tabako“ švarkelio pusbrolis. Turbūt daug kam pasakoti, kas 
yra „Tabako“ džinsinis švarkelis, nelabai ir reikia? Didelėje daugumoje Jūsų spintų, žinau, kad jis 
gyvena, dalyje – „gyvena“ tik atodūsis „AŠ NESPĖJAU“, dar dalyje jis atmintyje likęs įsiminimu: 
„KAIP NORĖČIAU TOKIO, TIK NEMĖGSTU „RYŽOS“. Ir jau tuokart, ankstyvą rudenį, į gyve-
nimą leisdami „Rudens-Žiemos 21/22“ tabako spalvos kostiumą, mes saujoje spaudėme žino-
jimą, kad tokį „vykėlį“, mes būtinai pasiūlysime Jums šiltuoju metų laiku... BALTĄ. Kuris derėtų 
ant lengvų vasarinių suknyčių, „kaip čia buvęs“ draugautų su žemę šluojančiomis paplūdimio 
„maksėmis“, neabejotinai tiktų deriniuose su  patogiais šortukais, džinsais, kelnėmis... Ir tik Jūsų 
laiko gaila vardinimui, „kiek daug“ galima iš jo sukurt „lengvo ryto“ derinių. Nes prie ko jis netin-
ka... aš dabar net nesugalvoju.

64

„Zefyras“ 
džinsinis švarkeLis

„ZefyraS“ 
džiNSiNiS ŠvarKeliS

KaiNa, 125 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 
24 % poliesteris, 
3 % elastanas



6766

Tinkantis prie praktiškai visų 
vasarinių derinių

pasiūtas iš mums ir Jums 
gerai pažįstamo itin minkšto 
ir tampraus, tačiau formą 
laikančio džinso

Nepretenzingos priežiūros 
ir drąsiai „besiturškiantis“ 
skalbimo mašinoje

poroje tobuliausiai tinkantis 
su to paties audinio 
„Zefyriniais“ džinsiokais

f

h

g

k

„Zefyras“ džinsinis švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR
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„Zefyras“ džinsinis švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

69

„Zefyras“ džinsinis 
švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė 
su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 
110 EUR



7170

„Zefyras“ džinsinis 
švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė 
su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 
110 EUR

„Zefyras“ džinsinis švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR
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Pamenat įvykusį mielą moterišką „balsavimą“, kuriuos džinsus renkamės: Siaurus ar platėjan-
čius? Aukštu liemeniu ar pažemintu liemeniu? Tąkart sulaukėme tiek Jūsų komentarų, kad labai 
gerai pamenu save tą vakarą, kai po dienos darbų ir „pipirų“ paskirstymo į loveles, priešužmigi-
minėje stadijoje skaičiau Jūsų nuomones. Ir šypsojausi. Tiek nuomonių ir dar tiek argumentuo-
tų! Kitą rytą atidundėjusią į darbą vietoje reguliaraus „labas rytas, V.“, mane pasveikino „Tai koks 
rezultatas, V.?“ Smagu, Damos, kai šitaip nuoširdžiai ir atsakingai dalyvaujate mūsų kūrybiniame 
procese ir kaskart tai patyrusi pagalvoju – kokia vieninga ir didelė bendruomene esame. Tad 
susumavus visus atsakymus – rezultatas prieš Jūsų akis. Minkšto, tampraus, audinio, aukšto 
liemens ir tradicinių „klešnių“ džinsai. Balsavusias už priešingą modelį, džiuginsime Rudens-Žie-
mos kolekcijoje. Pamanėme, kad platėjančių džinsų erą reikia pradėti nuo tamsesnių atspalvių 
džinso.

72

KaiNa, 110 eUr
Dydžiai: XS, S, M
Sudėtis: 73 % medvilnė, 
24 % poliesteris, 
3 % elastanas

„ZefyriNiai“ džiNSai

„Zefyriniai“ 
džinsai



7574

elastingas, itin malonus 
ir plonas džinsas 

aukštas liemuo

Nuoširdi rekomendacija dėvėti 
du sykius stilingai paraitytus

ir. pamenat? mes už 
kostiumus? Todėl šįkart 
džinsų nepaliekame vienišų ir 
į kompaniją siūlome to paties 
audinio baltą švarkelį

f

h

g

k

„Zefyras“ džinsinis
švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė 
su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 
110 EUR
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„Zefyras“ džinsinis švarkelis, 125 EUR

„Smilga“ palaidinė su kišenuke, 72 EUR 

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

„Zefyras“ džinsinis 
švarkelis, 125 EUR

„Zefyriniai“ 
džinsai, 110 EUR

76
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Pagaliau mūsų horizontai vėl nusidažė švelniai žydra spalva, kurios grožiu ir tinkamumu apskri-
tai visiems sezonams Jūs jau patikėjot. O kiek gražių derinių išeina „makaluojant“ ją į derinius 
su kitomis spalvomis bei atspalviais. Apsidairę į kairę ir į dešinę, kai tik startavus Pavasario/22 
kolekcijai iš eterio staigiai dingo „Kapučino“ marškinukai, mes dalį Jūsų nuliūdinome, negalėję 
pažadėti Jums papildymo. Išlaikydami savo tikslą siūti tiek drabužių, kad mūsų į rinką išleidžia-
mas kiekis visų pirma gerbtų klienčių teisę jaustis išskirtinėmis, rusvos spalvos marškinukų ga-
mybos nekartojome. Tačiau jau tuokart nuliūdinę nespėjusias, saujoje gniaužėme žinojimą, kad 
Vasarytės II dublyje pasiūlysime labai panašius, bet KITOKIUS.

78

„Ledo kubeLio“ 
marškinukai

„ledo KUbelio“ 
marŠKiNUKai

KaiNa, 105 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5 % elastanas



8180

be galo švelni žydra spalva

marškinukai pasiūti iš Jums ir 
mums gerai pažįstamo, visai 
nepretenzingos priežiūros 
audinio, kuris nesiprašo į 
draugystes su lygintuvu

Stipri rekomendacija dėvėti 
stilingai paraitytomis 
rankovytėmis

Saujas komplimentų „pelniusi“ 
nugarytės detalė su lyg visai 
netyčia į gerąją drabužio pusę 
„išlindusiu“ pakabinimui skirtu 
„kabliuku“. Smulkmena. bet 
miela iki negaliu

f
h

g

k

„Ledo kubelio“ marškinukai, 105 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR



838282 83

„Ledo kubelio“ marškinukai, 105 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR
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„Ledo kubelio“ marškinukai, 105 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR

„Ledo kubelio“ marškinukai, 105 EUR

„Zefyriniai“ džinsai, 110 EUR



8786

Pakelkite akis į Vasarinį dangų? Pakėlėt? Ir jeigu neatsitiko „diena, kaip tyčia“ (nes ir tokių Vasa-
rytėje pasitaiko), tiesiai priešais nosį turėjote išvysti tuojau Jūsų dėmesį pavogsiančio kostiumo 
„pantone“ spalvos kodą? Taip taip. Žvitriai primerkę savo kairę akį, mes savo galvose instaliuo-
tais mechanizmais „nuskenavom“ atmintyje išlikusio vasarinio dangaus spalvą... Ir nusiuntėm 
dičkiams fabrikams pagal jį mums pagaminti audinį. Juokauju. Aišku, kad juokauju. Bet, kad 
mano „pasaka“ šįkart beveik atitinka tikrovę – niekas nedrįs drastiškai paprieštaraut.

86

KaiNa, 85 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 72 % poliesteris, 
27 % viskozė, 
1 % elastanas

„lagūNoS“ palaidiNė

„Lagūnos“ 
paLaidinė
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Tobulai tiek spalva, tiek audiniu 
tinkanti prie „lagūnos“ kelnių. Juk 
pamenate? mes – už kostiumus

beprotiškai graži ir prie saulės 
nubučiuoto kūno deranti „baby 
blue“, „dangaus“ ar „žydrosios 
lagūnos“ spalva

patogūs šoniniai skeltukai, 
leidžiantys palaidinės priekį 
sukišti į kelnes, o nugarytę 
– palikti krentančią laisvai

dailiai moteriška pečių liniją 
paryškinanti palaidinės apykaklė, 
kurios apimtį galima reguliuotis 
stipriau/silpniau „timptelėjus“ to 
paties audinio juostelę

f

h

g

k

„Lagūnos“ palaidinė, 85 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR
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„Lagūnos“ palaidinė, 85 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR

„Lagūnos“ palaidinė, 85 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR
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Kurdami Vasaryčių kolekcijas, mes daug dėmesio skiriame lininiams, medvilniniams, lengvai 
krintantiems ir nerūpestingumu stipriau dvelkiantiems audiniams ir siluetams. Tokiu būdu lyg 
trumpam patys atsikvėpdami nuo ofisinių griežtumų ir klasikinių kostiuminių audinių. Laikyda-
miesi tokios nerašytos taisyklės, mes savo patirtyje „gniaužiame“ keletą klasikinių audinių, kurie 
savo kritumu ir malonumu prie kūno, net ir šiltojo sezono kūrybos procese nenustumiami į 
„poilsio zoną“. Iš tokio kostiuminio audinio pasiuvome ir šias dangiško žydrumo kelnes, kurios 
dėl savo itin lengvos priežiūros ir neglamžumo yra stipriai pritaikytos „lipti“ į Jūsų atostoginius 
lagaminus ir lydėti Jus į pačias jaukiausias vakarienes, kai mintyse gimsta noras atrodyti kultū-
ringiau, išlaikant vidurvasario sezonui būdingą nuotaiką ir nerūpestingumą.

92

KaiNa, 105 eUr
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 72 % poliesteris, 
27 % viskozė, 
1 % elastanas

„lagūNoS“ KelNėS

„Lagūnos“ 
keLnės



9594

Sujungus „lagūnos“ palaidinę 
su „lagūnos“ spalvos kelnėmis 
į porą, ant lėkštutės atnešame 
tobulą vasaryte iki paskutinio 
siūlo dvelkiantį kostiumą, 
kurį iškomplektavus – kaip iš 
gausybės rago pasipila galybė 
lengvų rytų derinių.

Nežemintas liemuo, patogios 
kišenės ir rekomendacijas dėvėti 
jas du kartus stilingai paraitytas

Tobulai žydros kelnės pasiūtos 
iš mažai glamžaus, itin plono ir 
malonus prie kūno kostiuminio 
tampraus audinio. 

asimetriško kirpimo diržas
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k

„Lagūnos“ palaidinė, 85 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR



9796

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

„Lagūnos“ kelnės, 105 EUR

„Sea lover“ džemperis, 95 EUR

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

www.viktorijos.lt


