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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 
galbūt ir nelabai lauktą, tačiau beprotiškai gražų ir išlauktais sluoksniai mojantį Rudenį. 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.
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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).

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
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… O „UŽKADRĖJ“...             

RUDENINĖ KEPURĖ. 
Koks ruduo be šiltos, priderintos 
prie būsimo garderobo ir 
„nesikandžiojančios“ kepurės? 
Liūdnas ir paženklintas 
nušalusiom ausim.

BEHIND THE SCENES    ARBA… TAI, KAS LIEKA UŽ KADRO…

MIELAS MEGZTINIS. 
Nesusilaikėme ir odine etikete 
„apdovanojom“ ir rudeninių rūkų 
spalvos megztuką. Kad priešais 
akis padėjus ranką, nuolat 
sau primintume, kad reikia 
apsidairyti po gyvenimą, kurio 
nemylėt neįmanoma.

BEISBOLO KEPURAITĖ. Jau pir-
mame dublyje Jūsų akis pasiekė 
siuvinėta „Life lover“ moto ke-
puraitė su snapeliu. Pritaikoma 
visiems gyvenimo atvejams ir se-
zonams. Ideali, kai reikia greitai 
išbėgti iš namų, o plaukų kupe-
taitės vaizdas ant galvos nedžiu-
gina. Tobula, kai iki pilno laisvalai-
kinio derinio, trūksta tik patogaus 
aksesuaro, primenančio aplinki-
niams, kad „turi reikalų“ ne su bet 
kuo... o su „gyvenimo mylėtoju“. 

VISADA LIEKA LABAI DAUG…

Per dvi fotosesijos dienas, mes dir-
bame daug ir sunkiai. Kad nepasi-
leistume plaukų ir nenuvingiuotume 
į „lyrinius nukrypimus“, mes vado-
vaujamės griežtai sudėlioto GENE-
RALINĖS REPETICIJOS PLANO.

O čia - batų armija. Ji visada 
kruopščiai atrinkta keliauja su 
mumis į fotosesijos areną.

TRIO.  Akyloji mūsų kolekcijos akis - ERIKA MAJA, į visą procesą 
žiūrinti pro mažulytį fotoaparato plyšiuką ir pamatanti tiek visko 
daug. Aš – V.- tupinėjanti aplink ir gerianti į save ir savo telefono 
atmintį visą „backstage“ gyvenimą. KAROLINA - mūsų grožis, gėris 
ir nuoširdumas. Per dvi beprotiškai ilgas fotosesijos dienas, šis 
žmogus anei vieno karto neatsiduso ir nepasakė „aš pavargau“.
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„LIFE LOVER“ moto. Mėgstu ne tik gražius ir kokybiškus dalykus. Mano širdį iki dangaus krutina daikteliai, 
turintys „dūšią“. Viena vertus, „gyvastį“ jiems suteikia jų sukūrimo istorija, ilgas ir „ne bet kaip“ principu 
pagrįstas procesas. Antra vertus, kai kurie iš jų gauna „tatuiruotes“, kurios irgi nėra apie „bet ką“ ar tiesiog 
„prilipdytos“, kaip priekabos tik todėl, kad reikėjo imt ir „ką nors“ pridėt. Šįkart kolekcijai paskyrėm „LIFE 
LOVER“ moto. Ir nepasigailėjom. Tikiu juo iki mėnulio ir atgal. O užsivilkus rūbą, skelbiantį, jog pats esi 
Gyvenimo „loveris“, rodos ir tos kasdieninės meilės smulkmenų aplink susiburia gerokai daugiau.
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Mes siūlome tvirtų aulinių 
batų, vilnos skrybėlių ir „drūtų“ 
megztinių derinius.

Mūsų vizitine kortele jau 
tampantys dideli ir kupini rankų 
darbo šilumos - šiltieji šalikai, be 
abejonės, neaplenkė ir šios
Rudens-Žiemos 21/22 kolekcijos.

Mes už sluoksnius. Nesuklysiu 
pasakiusi, kad šį teiginį ką tik pa-
kartojau jau kokį tūkstantąjį kartą. 
Tačiau „būkim biedni, bet teisingi“, 
drūtų megztinių ir klasikinių baltų 
apykaklaičių duetai - gūdų rudenį 
suvirpina jaukumo išsiilgusias širdis 
ir drąsiai siūlo mums keliauti per 
ne pačius gražiausius orus - ir vėl 
GRAŽIOMS.

Šiluma kaulų nelaužo, o rudenėliui artėjant prie viduriuko, įsisiūbavimo šaltesnio oro, panelių darganų ir be-
sitaškančių liūčių sūpynėmis - netrūks. Todėl mes, dar ankstyvą vasarą, ruošdami Jums rudenines kolekcijas, 
į antrąjį jų dublį sudedame ŠILUMĄ. Tikrąja ta žodžio prasme.

Didelis ir jaukus, „apdovanotas“ 
nusisegančiu kailiu „kapišonas“.

Ir ilgai lauktas JUODOS SPALVOS 
tikras rudens - žiemos draugas.

DIDELĖ ŠILUMOS „DOZĖ“... 
Šįkart keliauja iš Pavasarinio „Krafto“ brolio - STRIUKINIO PALTO 
„JUODASIS KRAFTAS“. Atsitikus rudeninėms darganoms, mes 
esame daugiau nei stipriai įsitikinę, kad šis rūbas bus pagrįstai 
išaukštintas ne tik dėl savo šilumos, bet ir dėl jokių „kaprizų“ 
demonstravimo jungiant jį į bet kokio „plauko“ derinius.
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KAINA, 315 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % poliesteris, 
užpildas - 100 % poliesteris, 
pamušalas - 100 % viskozė

„JUODASIS KRAFTAS“ 
STRIUKINIS ŽIEMINIS PALTAS

„JUODASIS KRAFTAS“
STRIUKINIS ŽIEMINIS PALTAS

Na, o dabar, mielos damos, pakelkit rankas, kurios po praeito pavasario įsimylėjot poną „Kraftą“. 
Užsimerkiu ir matau rankų miškelį. Miela iki mėnulio ir atgal. Apie nemenką krūvelę savo rūbų 
esame girdėję daug gerų atsiliepimų, tačiau ponas „Kraftas“, Jūsų liaupsių ir aplodismentų su-
rinko išskirtinai daug. Išdalinę juos šviesos greičiu, nusprendėme, kad privalome išlaikyti vieno 
drabužio kiekio limitą ir daugiau užsispyrėme nebesiūti. Tačiau sukirtome su Jumis rankomis, 
kad šaltajam sezonui, mes pažadame jo atgimimą. Tiesa, į ilgai lauktą juodą spalvą ir stipriai 
pašiltintą variantą, kad jokia žiema nebūtų baisi. Nežinau, kaip Jūs, bet mano asmeniniuose 
spintos horizontuose tokio beprotiškai universalaus ilgo, juodo, prie visko tinkančio ir stilingo 
striukinio palto dar nebuvo. Tikiuosi mano meilė iš pirmo žvilgsnio, neprasilenks su Jūsiške. Ir 
juodasis patobulintas „Kraftas“ Jūsų geromis emocijomis nusvers jo pirmtaką.
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„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR



„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR 
 

„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR
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SU MILŽINIŠKOMIS, BE GALO FUNKCIONALIOMIS 
KIŠENĖMIS

SU NUSEGAMU/PRISEGAMU KAILIUKU ANT „KAPIŠONO“

SU STIPRIAI APGALVOTOMIS DETALĖMIS: 
ASIMETRIŠKO KIRPIMO NUGARYTĖJE DVIEM MIELAI 
MASKATUOJANČIOM JUOSTELĖM, KURIAS PAGAL 
NUOTAIKĄ GALITE SUSIRIŠTI ARBA PALIKTI PALAIDAS

STIPRIAI PAŠILTINTAS, KAD JOKIE ŽIEMOS 
NAGELIŲ KRYBŽTELĖJIMAI NEBŪTŲ BAISŪS
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„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR
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„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR
 
 „Tabako“ džinsinis
švarkelis, 115 EUR

„Tabako“ džinsai, 95 EUR

„Juodasis kraftas“ striukinis
žieminis paltas, 315 EUR
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„ONIKSO“
MEGZTUKAS

Kokių rūbų reikia už kampo stovinčiam ir nagelius galandančiam pono Rudenėlio įsismarkavu-
siam etapui? Taip, šiltų. Turbūt nebus nepritariančių, kad nemadingiau už pamėlusias nuo šalčio 
rankas ir vėsos nužnaibytas šniurkčiojančias nosis - nieko nėra. Plojam atsistoję, kad galime 
pasiūlyti rūbą, kuris yra ne tik šiltas ir padedantis išvengti šalčio sukeliamų „nemadingumų“, bet 
ir gražus, bei derantis prie didelės saujos Rudens-Žiemos I ir II dublio kolegų.
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„ONIKSO“ MEGZTUKAS KAINA, 85 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % poliesteris,
5 % vilna



„APDOVANOTAS“ ASIMETRIŠKU KIRPIMU

SU MEGZTUKO PRIEKYJE „ĮKURDINTU“
„NEPAKAVOTU“ METALINIU UŽTRAUKTUKU

GALIMYBĖ KOMPLEKTUOTI SU TO PATIES AUDINIO 
„GRANITO“ SIJONUKUKU IR/ARBA TO PATIES AUDINIO 
„JAUKIA“ LIEMENE

PASIŪTAS IŠ  MUMS GERAI PAŽĮSTAMO, KOKYBIŠKO, 
ŠILTO, BET VISAI „NESIKANDŽIOJANČIO“ AUDINIO
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„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR

„Tabako“ džinsai, 95 EUR

„Balto šokolado“ megztukas 
su nėriniu, 70 EUR

„Simpatiška“ vanilės spalvos 
striukytė, 135 EUR



„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR
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„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR 
 

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR
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„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Granito“ sijonukas, 85 EUR

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Granito“ sijonukas, 85 EUR
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„GRANITO“ 
SIJONUKAS

Su džiaugsmu, kad nors ir labai palengva, bet grįžtame į senąjį gerąjį gyvenimą, kur ofisuose 
kaukšėjo dailių batelių kulniukai, o „prisidengusios“ pietų metu, mes spėdavom aplėkti dar ir 
keletą pirmo būtinumo krautuvėlių ir grįžti atgal su dar geresne nuotaika ir nusiteikimu... Mes 
į savo kolekcijas grąžiname „back to office“ rūbus. Tiesa, stipriai apmąstę kiekvieną, kad jeigu 
vėl atsitiktų nelaukiamas scenarijus - juos būtų galima greitai „transformuoti“ į visureigiškus ir 
stryktelėjus į „kerziukus“, mirktelėti likimui akį, kad ir vėl galima gražiai, stilingai ir „nepersipuošu-
siai“ keliaut per kasdienybę. Jūsų dėmesiui, šiltas, juodas, tačiau visai nekandus sijonukas, kurį 
mes į kolekciją „įtaisėme“ su mintim, kad pagaliau ir vėl bus reikalingi oficialesni drabužiai, tačiau 
kartu „apdiskutavome“, kad jis toks „bekaprizis“, jog suderinus su grubesniais kerziukais, galima 
„paversti“ kasdieniniu patogiu derinių dalyviu.
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„GRANITO“ SIJONUKAS KAINA, 85 EUR
Dydžiai: XS, S, M 
Sudėtis: 95 % poliesteris,
5 % vilna



SU PATOGIAUSIOM ŠONINĖM KIŠENĖM

BE GALO DERANTIS SU TO PATIES AUDINIO „ONIKSO“ 
MEGZTUKU IR „JAUKIA“ 
LIEMENE

SU „NEPAKAVOTU“ METALINIU UŽTRAUKTUKU
NUGARYTĖJE

PASIUVOME JĮ IŠ STORO, ŠILTO, TAČIAU VISAI 
„NESIKANDŽIOJANČIO“ AUDINIO

„Didelis ir mylimas“
megztinis, 115 EUR

„Granito“ 
sijonukas, 85 EUR
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„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Granito“ sijonukas, 85 EUR
 
 

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Onikso“ megztukas, 85 EUR 

„Granito“ sijonukas, 85 EUR
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„JAUKI“ LIEMENĖ
36 37

„JAUKI“ LIEMENĖ KAINA, 135 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 95 % poliesteris,
5 % vilna

O didžiosios ir jaukiosios liemenės! Jūs tokios naudingos, be galo lengvai derinamos ir kaip 
kokie stebuklingi generatoriai gaminančios daugiasluoksnius, stilingiausius gražios kasdienybės 
derinius. Kuriant šią kolekciją, į ją ištiesėme bilietus dviems šio audinio rūbams: „Onikso“ 
megztukui ir „Granito“ sijonukui, prisiminę, kad „Pavasaryje/21“ turėjome šio audinio ir liemenes, 
nusprendėmė dar saują jų „prikelti“ gyvenimui ir pasiūlyti trijų dalių komplektą arba galimybę 
jungti du iš trijų rūbų į pačius šilčiausius derinius. Juk rudenėliai ir žiemos yra tokie nenuspėjami 
oru, tokie skirtingi vėjais ir temperatūrų šuoliais, o juoda, prie visko tinkanti liemenė, yra kaip 
puikiausia priemonė visas tas „išdaigas“ išgyventi jaukiai, šiltai, o kartu ir stilingai. Liemenę 
„apdovanojom“ didele apykakle, plačiu diržu, kurį pagal savo norus ir nuotaiką galėsite juostis 
priekyje, tokiu būdu drabužį suliemenuodami, arba stilingai sujuosti jį nugarytėje į mūsų mylimą 
„jūrinį mazgą“. Šoninėse siūlėse rasite pakavotas nemenkas kišenes, o kartu su liemene įsigysite 
ir žinojimą, kad tokį rūbą drąsiai galėsite derinti tiek prie sportinės, tiek prie oficialesnės 
aprangos. Kaprizų ir „dera/nedera“ nebus nei vienu atveju.



TRAPECIJOS FORMOS SILUETAS

ŠILTAS, TAČIAU VISAI „NESIKANDŽIOJANTIS“ AUDINYS

„PAKAVOTOS“ KIŠENYTĖS SUŠALUSIOMS IR
NETURINČIOMS, KUR PASIDĖT RANKOMS

DIDELĖ, APYKAKLĖ, KURIĄ GALĖSITE „PASTATYTI/PAGUL-
DYTI“ ATSEGANT ARBA SUSEGANT „KNOPKYTĘ“

„Jauki“ liemenė, 135 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR
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KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 73 % medvilnė, 
24 % poliesteris,
3 % elastanas

„KASDIENYBĖS 
ROKENROLO“ DŽINSAI

„KASDIENYBĖS 
ROKENROLO“ DŽINSAI

Ilgai žadėti, dar ilgiau laukti džinsai pagaliau mūsų horizontuose. Jūsų pamėgto ir mūsų jau 
savotiška vizitine kortele tampančio modelio „išlauktieji“ beldžiasi į Jūsų spintas ir kasdieninius 
derinius.
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SU KILPELĖMIS JŪSŲ MYLIMAM DIRŽUI

PASIŪTI IŠ MINKŠTINTO, LABAI ELASTINGO IR
PATOGAUS  DŽINSINIO AUDINIO

SUBTILIAI „PABRIZGUSIA“ APAČIA

JŪSŲ PAMĖGTO IR JAU SAVOTIŠKA MŪSŲ 
VIZITINE KORTELE TAMPANČIO MODELIUKO
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„Nėriniuota“ 
palaidinė, 65 EUR 

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR



„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR 
 

„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR 

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR
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Vieną kartą pasirodęs Rudens-Žiemos 19/20 kolekcijoje, jis netruko „bistru“ žingsniu nutūpti 
į Jūsų spintas ir begales derinių. Tačiau pasirodęs ir greitai išgaravęs, jis liko nespėjusiųjų at-
mintyje su dažnai mus pasiekiančiu klausimu: -O kada atgims juodieji švarkai? Laukėme tin-
kamos progos ir spalvinės gamos, kol vėl drąsia ranka ištiesėme jam bilietą. Šįkart parinkome 
jam „anglišką“ apykaklės kirpimą ir klasikinį siluetą, laiko patikrintą audinį ir galimybę derintis 
su pamilto modelio „Anglies“ kelnėmis. Turbūt jau esam įgrisę iki gyvo kaulo su savo ligi širdies 
gelmių aiškiomis teorijomis, bet vis tiek pasikartosim - DAMOS, MES UŽ KOSTIUMUS.
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„NAKTIES“
ŠVARKAS

„NAKTIES“ ŠVARKAS KAINA, 135 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas, 
pamušalas – 100 % viskozė



„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR
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SU SAGA,
MĖGSTANČIOMS
ŠVARKĄ DĖVĖTI 
SUSEGTĄ

BEGALINIS SĄRAŠAS DERINIŲ, Į KURIUOS
JĮ GALĖSITE „ĮKOMPLEKTUOTI“

KLASIKINIS KIRPIMAS,
ILGINTAS SILUETAS

„ATSTOVAUJANTIS“ VIENĄ IŠ DVIEJŲ  
JUODO KLASIKINIO KOSTIUMO DALIŲ
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„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR 



„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Espresso kavos“ 
suknelė, 115 EUR 
 

„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Espresso kavos“ 
suknelė, 115 EUR
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Klasikinio kirpimo, juodos spalvos kelnės yra turbūt kiekvienos moters spintos „must have“.  
Galima dievinti juodas kelnes ir turėti jų bene tuziną skirtingų modelių ir audinių, galima būti 
ne išskirtiniu „juodaklešnių“ mylėtoju ir negalėti pasigirti juodų kelnių kolekcija, bet dedu ranką 
prie širdies ir esu šventai įsitikinusi, ką dabar pasakysiu - neturėti bent vienų juodų klasikinių 
kelnių - turbūt neįmanoma. Juk jos prie visko ir bet kuriems gyvenimo atvejams. Kai minčių 
aruodai išsenka ir atsitinka dienų, kad rodos mintys išplasnojo kartu su išskrendančiais paukš- 
čiais - tuomet reikia turėti aprangą, kuri ištiesia s.o.s. ranką ir pagelbėja netgi ir „beminčiais“ 
derinių rytais ir visą dieną leidžia jaustis užtikrintai, kad neapsirengei kažko „nei bū nei me“, o 
atrodai tvarkingai ir suderintai. 
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„ANGLIES“ 
KELNĖS

„ANGLIES“ KELNĖS KAINA, 90 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 78 % poliesteris, 
19 % viskozė, 3 % elastanas 



JAU IŠBANDYTO IR LABAI DAUG PAGYRŲ SULAUKUSIO 
MODELIO, BEI MINKŠTO, ELASTINGO AUDINIO

STIPRIAI DERANČIOS SU
KLASIKINIU „NAKTIES“
ŠVARKU

SU PATOGIAUSIOM ŠONINĖM KIŠENĖM

SU ĮSIVERIANČIU/IŠSIVERIANČIU DIRŽU, 
KURĮ STILINGAI GALIMA JUOSTIS Į MŪSIŠKĄ MAZGĄ
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„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR 



„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR  
 

„„Klasikiniai“
marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR 
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„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR 
 

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR
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Gražuoliai mūsų „Lotosai“ iš Summer Office/21 kolekcijos ėmė ir „nusidažė“ rudeninių roman-
tiškųjų rūkų spalva. Tuokart taip stipriai visų norėti, turbūt nesuklysime pasakę, kad daugiau 
nei pusei Jūsų „išgaravę“ tiesiai iš panosės... jie grįžta. Visai nepretenzingi derinimui, tinkantys 
tiek prie laisvalaikio, tiek prie oficialesnės aprangos. Labai mielai draugaujantys su „nosis“ iš po 
jų iškišančiais marškinukais ar palaidinėmis ir pasižymintys be galo ilgaamžišku ir visai nepre-
tenzingos priežiūros audiniu, su kuriuo „draugaujame“ jau daugiau nei ketverius metus beveik 
visose kolekcijose.
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„ŠEŠĖLIO“
MEGZTINIS

„ŠEŠĖLIO“ MEGZTINIS KAINA, 105 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris



DĖL SAVO OVERSIZE SILUETO, VISAI 
NEPRETENZINGAS DYDŽIUI

PAPUOŠTAS „LIFE LOVER“ ODINE ETIKETE

„APDOVANOTAS“ ASIMETRIŠKU KIRPIMU

BE GALO IŠSKIRTINĖS „DUSTY BLUE“ SPALVOS
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„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR



„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR 
 

„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR
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Ach, tu gražioji rudeninių rūkų įkvėpta „dusty blue“ spalvele. Pirmajame Rudens-Žiemos 21/22 
kolekcijos dublyje savo širdis ir dėmesį buvo atidavę pieniškai - cinamoninei - pilkai ir juo-
dai. Antrajame dublyje, jaukiąją šiltai baltą, keičia ši - ne mažiau kvapą gniaužianti ir įkvėpta 
gražuolių ant pievų horizontų pakibusių rūkų - melsvai pilka. Audinių tiekėjų siūlomose pa- 
letėse tokios spalvos neradome, gal sakau medžiagų gamintojai niekada po rudenėjančias 
pievas nevaikščiojo? Gražuolių rūkų nematė? Todėl pavartę storąjį „Pantone“ katalogą, 
bedėme piršteliais į spalvą, kurią netrukus jau supome savo glėbiuose būsimo kostiumėlio 
pavidalu. Jūsų dėmesiui - viena iš „dusty blue“ dviejų dalių kostiumėlio dalyvių - palaidinė. 
Papuošta romantišku, lengvai plazdančiu, vos juntamu tinkliuku nugarytėje.
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KAINA, 85 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % poliesteris, 
23 % viskozė, 2 % elastanas 

„HORIZONTŲ“ 
PALAIDINĖ

„HORIZONTŲ“ PALAIDINĖ



RUDENINIŲ RŪKŲ ĮKVĖPTA SPALVA

4/5 ILGIO RANKOVĖS

ROMANTIŠKA DETALĖ NUGARYTĖJE

STIPRI REKOMENDACIJA DERINTI SU TO PATIES 
AUDINIO „VAKARO HORIZONTO“ KELNĖMIS
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„Horizontų“ palaidinė, 85 EUR

„Vakaro horizonto“ kelnės, 95 EUR



„Horizontų“ palaidinė, 85 EUR

„Vakaro horizonto“ 
kelnės, 95 EUR 
 

„Horizontų“ palaidinė, 85 EUR

„Vakaro horizonto“ 
kelnės, 95 EUR

„Plazdanti“ skarelė, 42 EUR
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„VAKARO HORIZONTO“
KELNĖS

„VAKARO HORIZONTO“ 
KELNĖS

Ruduo yra sezonas, kai pamačius „užu“ lango, patalus klojančius rūkus, norisi čiupti į draugiją 
šunį ir lėkti į pievas. Pilkai melsvi - jie visada man kelia stiprų norą pamatytą spalvą - pasupti 
mintyse ir nepaleidus „transformuoti“ ją į aprangą. Audinių tiekėjų siūlomose paletėse tokios 
spalvos neradome, gal sakau medžiagų gamintojai niekada po rudenėjančias pievas nevaikščio-
jo? Todėl pavartę storąjį „Pantone“ katalogą, bedėme piršteliais į spalvą, kurią netrukus jau 
supome savo glėbiuose būsimo kostiumėlio pavidalu. Pristatome Jums kelnes, kurios yra viena 
iš „dusty blue“ kostiumo dalių.
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KAINA, 95 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 75 % poliesteris, 
23 % viskozė, 2 % elastanas 



DAILIOS, STIPRIAI APGALVOTOS DETALĖS 
KELNIŲ PRIEKYJE IR NUGAROJE

KLASIKINIS KIRPIMAS TIPRI REKOMENDACIJA DERINTI JAS SU TO PATIES 
AUDINIO „HORIZONTŲ“ PALAIDINE

PATOGIOS ŠONINĖS KIŠENĖS IR GALIMYBĖ DU KARTUS 
STILINGAI PASIRAITYTI KELNIŲ APAČIĄ
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„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Vakaro horizonto“ 
kelnės, 95 EUR

Juodas rankų darbo 
šalikas, 65 EUR



„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Vakaro horizonto“ 
kelnės, 95 EUR 
 

„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Nėriniuota“ palaidinė, 65 EUR

„Vakaro horizonto“ 
kelnės, 95 EUR
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Ruduo - išskirtinai golfyčių metas, kai norisi stipriau pasaugoti savo kaklus nuo ūžaujančių vėjų 
ir taip ir tykančių „grobio“ darganų - šios formos rūbas sakyčiau gali būti tikrai „tituluojamas“ 
rudens garderobo karaliumi. Parinkome jam plonytį, jau patikrintą ir kokybe mus itin malo- 
niai nustebinusį audinį, papuošėm jo rankogalius šiai kolekcijai būdingais rankogaliais ir nu- 
sprendėme, kad daugiau jam nieko pridurti ir nebereikia. Pridėjus, kad jam parinkome mūsų šir- 
dis ir akis paviliojusią cinamoninę spalvą, manome, kad ilgai jaukių namų ir pačių rudeniškiausių 
sluoksniuotų derinių jam ieškoti nereikės.
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KAINA, 65 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 97 % organiška 
medvilnė, 3 % elastanas

„ŽALVARIO“ 
SPALVOS GOLFUKAS

„ŽALVARIO“
SPALVOS GOLFUKAS



GALIMYBĖ DERINTI SU TO PATIES AUDINIO „KULOTĖMIS“

SU STOVINČIU, TAČIAU VISAI KAKLO JUDESIŲ
NEVARŽANČIU KAKLIUKU,
KURIS PUIKIAI APSAUGOS 
NUO RUDENINIŲ VĖJŲ

ŠIRDĮ PAVERGUSIOS CINAMONINĖS SPALVOS

DAILŪS RANKOGALIUKAI
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„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Žalvario“ spalvos golfukas,  65 EUR

„Žalvario“ spalvos kulotės, 85 EUR



„Žalvario“ spalvos 
golfukas, 65 EUR

„Vakaro horizonto“
kelnės, 95 EUR

„Nakties“ švarkas, 135 EUR

„Žalvario“ spalvos
golfukas,  65 EUR

„Žalvario“ spalvos
kulotės, 85 EUR

84 85



Ar pamenate iš Pavasario/21 juodąjį golfo ir maxi kelnių komplektą? Aš jį taip visą pavasarį-vasarą 
mylavau deriniuose, kad maniau, jog rudeniui atėjus ir vėl išmušus jo tikrajam sezonui, aš turė-
siu tik nuskalbtą ir sąžiningai „numyluotą“ komplektą, tinkamą namams. Deja... mano juodukas 
yra visiškai puikios būklės ir, atsižvelgus į jo visiškai natūralią sudėtį ir įvykusį išplovimų skaičių, 
aš galiu pasakyt, kad jis yra tobulas ne tik dalyvavimu deriniuose, bet ir kokybiškumu. Nesi- 
lamdo, nesišiaušia niekingaisiais burbuliukais ir pasižymi itin lengva priežiūra. Vakare išplovei, 
per naktį išdžiuvo – ryte vėl pasiruošęs tarnaut deriniuose. Todėl audinio nekeitėm, bet spal-
vą, atsižvelgiant, kad rudeniniai spintos horizontai nusidažė bronzos-cinamono atspalviais – 
keitėm ir tai padarėm be didelių diskusijų. Prie kelnių modelio stipriai nagelių nekišom - kas 
myli pavasarines juodąsias maxi, mylėsit ir šias. Atsižvelgiant į atidundančio sezono būsimas 
darganas, lietų ir ant šaligatvių patogiai įsitaisiusias balas - mes šįkart kelnes patrumpinome, 
parinkdami joms ilgų kuločių ilgį. Ir ... „padekoravome“ mūsų kelnėms būdingu diržu, kurį galite 
„susimaizgioti“ į stilingą kaspiną.
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KAINA, 85 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 97 % organiška 
medvilnė, 3 % elastanas

„ŽALVARIO“ 
SPALVOS KULOTĖS

„ŽALVARIO“
SPALVOS KULOTĖS



Į ŠIRDIS TIESIAI PATAIKIUSI BRONZOS SPALVA

PATOGIOS ŠONINĖS KIŠENĖS, DIRŽAS IR 
ILGINTŲ KULOČIŲ ILGIS

REKOMENDACIJA DERINTI SU TO PATIES AUDINIO IR 
ATSPALVIO „ŽALVARIO“ 
GOLFIUKU

PATIKRINTAS IR VISUS „EGZAMINUS“ IŠLAIKĘS ITIN 
LENGVOS PRIEŽIŪROS, ILGAAMŽIŠKAS AUDINYS
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„Didelis ir mylimas“ 
megztinis, 115 EUR

„Klasikiniai“ 
marškiniai, 90 EUR

„Žalvario“ spalvos
kulotės, 85 EUR



Koks jis lauktas! Beveik pirmasis nuspręstas ir ilgiausiai gamyboje užtrukęs kolekcijos dalyvis, 
mano akis ir rankas pasiekė kolekcijos fotosesijos išvakarėse. Jūs net nežinote kokiom 
drebančiom rankelėm aš jį pakavau iš dėžutės. O jeigu kažkas ne taip? O jeigu per didelis? O 
jeigu per mažas? O jeigu kakliukas ne taip stovės? O jeigu su siūlais koks „pilypas iš maišo“ išlįs? 
Rankos pakavo, o mintys lėkė juodbėriais žirgais per „o jeigu ne toks“ pievas ir laukus. Išsitraukiu. 
Spalva - ta. Minkštumas - tas. Apsirengiu. Kakliukas stovi - taip. Pageidautas masiškumas - 
toks. Įkirpiukai šonuose - yra. Ir pasidariusi kelis selfius vis dar nuo jaudulio virpančiais pirštais 
nusiunčiau savo merginoms, laukiančioms žinių iš manęs: -Damos, jis tobulas. Tad štai tokia 
graži jo gimimo istorija. O daugiau - neabejoju įvertinsite patys. Jūsų dėmesiui - mūsų II dublio 
pasididžiavimas ir rūbas, pelnytai atstovausiantis „Sweater weather“ rubriką - didelis, jaukus ir 
mylimas megztinis iš didžiosios „M“.
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KAINA, 115 EUR
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas

„DIDELIS IR MYLIMAS“ 
MEGZTINIS

„DIDELIS IR MYLIMAS“ 
MEGZTINIS



„MŪSIŠKIEMS“ ŠALIKAMS IR 
MEGZTINIAMS BŪDINGAS RAŠTAS

DIDELIS, PURUS, BET VISAI NESUNKUS 
IR NEVARŽANTIS JUDESIŲ

„ĮKIRPIUKAI“ ŠONUOSE, KURIE LEIDŽIA „DRUČKIO“ 
PRIEKĮ STILINGAI SUSIKIŠTI Į SIJONUKĄ, KELNES AR 
DŽINSUS, O NUGARYTĘ 
PALIKTI PALAIDĄ

„STOVINTIS“ IR NUO 
RUDENS DARGANŲ 
PASIRUOŠĘS 
SAUGOTI KAKLIUKAS
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„Didelis ir mylimas“
megztinis, 115 EUR

„Granito“
sijonukas, 85 EUR



„Didelis ir mylimas“
megztinis, 115 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR

„Didelis ir mylimas“ megztinis, 115 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Žalvario“ spalvos kulotės, 85 EUR
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„Didelis ir mylimas“
megztinis, 115 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR

„Didelis ir mylimas“
megztinis, 115 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR
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Kad ir kiek baltų marškinių mūsų horizontuose pasirodytų, mūsų kabyklos nuo jų ištuštėja 
greičiau nei mes spėjame apsidairyti. O ko gi čia stebėtis. Pačios esam baltųjų apykaklių mylė-
tojos, patyrusios, ką reiškia su lygintuvu nesileidžiantis į draugystes marškininis audinys – su-
kam nosis nuo bet kokių kitokių pasiūlymų ir siūlome juos į derinius praktiškai apskritus metus. 
Nes balti marškinukai netinka... nebent prie kitų baltų marškinukų. Daugiau... drąsiai galiu saky-
ti, kad suklysti su jais deriniuose neįmanoma. Nedaugiažodžiausiu. Juos jau turbūt ir taip gerai 
pažįstat.

98 99

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

„KLASIKINIAI“ 
MARŠKINIAI

„KLASIKINIAI“ MARŠKINIAI



KLASIKINIS SILUETAS, LEIDŽIANTIS JUOS DERINTI TIEK PRIE 
KLASIKINIŲ KOSTIUMĖLIŲ JUOS SUKIŠANT Į KELNES AR 
SIJONUS, TIEK PALIEKANT PALAIDUS PO MEGZTUKAIS AR 
DŽEMPERIAIS

ODĖ NEGLAMŽUMUI IR NESIPRAŠYMUI Į DRAUGYSTES 
SU LYGINTUVU

DAILIOMIS JUOSTELĖMIS SUSIUVINĖTAS MARŠKINUKŲ
PRIEKIS

DAILIAI ATSILENKIANTYS RANKOGALIAI
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„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Granito“ sijonukas, 85 EUR



„Nakties“ švarkas, 135 EUR 

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR

„Rūko“ paltas, 275 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR

„Anglies“ kelnės, 95 EUR
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„Onikso“ megztukas, 85 EUR

„Klasikiniai“ marškiniai, 90 EUR 

„Granito“ sijonukas, 85 EUR 
 

„Didelis ir mylimas“ 
megztinis, 115 EUR

„Klasikiniai“
marškiniai, 90 EUR

„Žalvario“ spalvos 
kulotės, 85 EUR
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Jūsų akių dėmesiui: kuklus ir nedidukas, puikiai „telpantis“ po švarkeliais lengvo audinio megz- 
tukas. Neapkrovėme jo detalėmis, tačiau turėjome aiškią „užduotį“, į kolekciją, šalia siūlomų 
švarkelių, įkurdinti tokį megztinėlį, kad būtų kultūringas ir tinkamas ofisui pats vienas. Na, o pri-
reikus ir „atsitikus“ šalčiams, jį visai nesunkiai būtų galima „tupdyti“ po švarkais ir nejausti jokio 
diskomforto bei suvaržymo nei ilgai sėdint prie kompiuterio, nei vairuojant.
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KAINA, 58 EUR
Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 72 % poliesteris, 
27 % viskozė, 1 % elastanas

„BALTUTIS“ 
MEGZTUKAS

„BALTUTIS“ MEGZTUKAS



ĮKIRPIUKAI ŠONUOSE,
LEIDŽIANTYS 
MEGZTINĖLIO PRIEKĮ
SUKIŠTI Į SIJONĄ AR 
KELNES, O NUGARYTĘ  
PALIKTI PALAIDĄ

PLONYČIO AUDINIO, BEVEIK 
NEJUNTAMAS

DAILIAI KIRPTAS PRIEKYJE

PO ŠVARKELIAIS DAILIAI ATRODANTI
TRIKAMPĖ IŠKIRPTĖ
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„Baltutis“ megztukas, 58 EUR

„Kasdienybės rokenrolo“ 
džinsai, 95 EUR



Na, o čia, mielos mūsų damos - naujiena. Pirmą kartą mūsų horizontuose mes Jums siūlome, 
pagal mūsų kolekcijos spalvas ir mūsų norus, kurtą printą ir iš jo pasiūtą prie bet kurios iš 
Rudens-Žiemos 21/22  spalvos derantį rūbą. Bronzinė - pieniška - pilkšva - dusty blue - visus 
šiuos „potėpius“ rasite ant savo tunikos. Ir žinote, kas smagiausia? Kad nei vienos tunikos nebus 
identiškos! Vienoje kolekcijos spalvų potėpiai bus išsidėstę labiau priekyje, kitoje nugarytėje, 
trečios galbūt rankovytėje. Identiškų - nebus. Ir dėl to mes plojam atsistoję, kad pirmą kartą per 
savo istoriją galime pasiūlyti kiekvienai po labai panašų, o kartu ir šiek tiek besiskiriantį rūbą.
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KAINA, 70 EUR Dydžiai: XS/S, M 
Sudėtis: 100 % viskozė

„RUDENS
SPALVŲ“ TUNIKA

„RUDENS SPALVŲ“ TUNIKA



SU ŠONINIAIS ĮKIRPĖLIAIS, LEIDŽIANČIAIS TUNIKOS PRIEKĮ 
SUSIKIŠTI Į KELNES, SIJONUS, DŽINSUS, O NUGARYTĘ, KURI 
DENGIA UŽPAKALIUKĄ PALIKTI PALAIDĄ

PASIŪTA IŠ MŪSŲ KURTO IR KOLEKCIJOS SPALVŲ 
POTĖPIAIS „DEKORUOTO“ AUDINIO

ASIMETRIŠKO KIRPIMO

PAPUOŠTA MAŽULYTE KIŠENUKE IR „APDOVANOTA“
PO ŠVARKELIAIS ITIN DAILIAI
BESIŽIŪRINČIA
TRIKAMPE IŠKIRPTE
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„Rudens spalvų“ tunika, 70 EUR

„Cinamoninės“ legendų
kelnės, 80 EUR



„Rudens spalvų“ tunika, 70 EUR

„Cinamoninės“ legendų
kelnės, 80 EUR 
 

„Šešėlio“ megztinis, 105 EUR

„Rudens spalvų“ tunika, 70 EUR

„Cinamoninės“ legendų
kelnės, 80 EUR

„Dusty blue“ rankų 
darbo šalikas, 65 EUR
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„DUSTY BLUE“
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

„DUSTY BLUE“ 
RANKŲ DARBO ŠALIKAS

Rudeninių rūkų spalvinio grožio įkvėptas didelis, jaukus ir sklidinas rankų darbo šilumos - mūsų 
vizitine kortele jau tampantis šalikas. Ne bet koks, o pasiruošęs Jus šildyti ne tik savo dydžiu, 
bet ir įmegzta rankų darbo šiluma.

KAINA, 65 EUR
Ilgis: 220-230 cm
Plotis: 25 cm
Sudėtis: 40 % vilna,
60 % akrilas
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JUODAS RANKŲ 
DARBO ŠALIKAS

JUODAS RANKŲ
DARBO ŠALIKAS

Pačios praktiškiausios ir lengviausiai derinamos spalvos ir kupinas rankų darbo šilumos „dručkis“ 
tikrai pelnytai taikosi į „must have“ daiktelių drabužinėje sąrašą ir puikiai atstovauja poziciją, jog 
reiktų dar paieškoti drabužių derinio, prie kurio jis netiktų.

KAINA, 65 EUR
Ilgis: 220-230 cm
Plotis: 25 cm
Sudėtis: 35 % vilna,  
40 % akrilas, 25 % mochera
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„LIFE LOVER“ JUODA 
MEGZTA KEPURĖ

„LIFE LOVER“ JUODA
MEGZTA KEPURĖ

Na, mielos Damos, pasakykite, koks šaltasis sezonas be jaukios, priderintos prie kolekcijos te- 
matikos ir spalvų kepurės? Liūdnas ir sušalęs, ane? Todėl ruošdami Jums II dublį, net neabejo-
jome, kad jame privalo būti „nesikandžiojantis“, bet itin aukštos kokybės siūlų sudėties ausytes, 
plaukus ir daug minčių talpinančią galvą saugantis galvos aksesuaras. Kaip tarėm, taip padarėm 
- Jūsų dėmesiui natūralios merino vilnos kepuraitė, su „ištatuiruota“ šios kolekcijos moto žinute 
- LIFE LOVER.

KAINA, 29 EUR Dydžiai: universalus
Sudėtis: 100 % merino vilna
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Beveik nieko nesverianti, mažai glamži, spalviškai deranti prie VISŲ aplink išsirikiavusių (esančių 
ir būsimų) kolekcijų ir subtiliai kraštelyje „pažymėta“ mūsišku logotipu. Ir prisiminkite, maži 
dalykai, užbaigia didelius ir gražius derinius, jų galuose padėdami didelius ir užtikrintus taškus.

KAINA, 42 EUR Dydžiai: 70 x 70 cm 
Sudėtis: 100 % poliesteris

„PLAZDANTI“ 
SKARELĖ

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

www.viktorijos.lt


