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O prieš pradedant...
generalinė repeticija!
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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!

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“, Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, 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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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 ne taip stipriai lauktą, tačiau sluoksnius ir jaukiausius derinius simbolizuojantį Rudenį. 
Tačiau tada, kai baigsime užsibrėžtą vieno modelio kiekį – daugiau nebesiūsime. Toks yra 
pagrindinis mūsų darbo principas. 
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Pamenate praeitoje „Rudens-Žiemos 21/22” kolekcijoje pasirodžiusį ir itin greitai iš mūsų lentynų 
išgaravusį dručkį megztinį? Tuokart pasiūlę jį grafito spalvos ir išdalinę per rekordiškai trumpą laiką, 
papildymo nežadėjome. Tačiau guosdamos visas, kurios labai norėjo, bet į jų pirkinių krepšelius 
nespėjo „įlipti“ šiltasis draugas, įtikinamai linksėjome galvomis, ateities vėsiojo sezono kolekcijose – 
pilkojo dručkio „pusbrolių“ tikrai pasiūlysime. Pažadą tęsiame. Esu karamelinių tonų mylėtoja. Galiu 
drąsiai teigti, kad koja kojon kolekcijose žygiuojančios ištikimiausios mūsų mylėtojos – karamelinių 
tonų paletei yra taip pat neabejingos. Todėl įkišusi nosį į siūlų paletę, šįkart bakstelėjau į karamelės 
atspalvį, mintis pasaldindama žinojimu, kad šįkart būsimas vėsių orų draugas, bus šiltas ne tik siūlu, 
bet ir spalva.

Kaina, 135 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas
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„pumpkin spice latte“ 
megztinis

„PumPkin sPice 
latte“ megztinis
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didelis, jaukus, šiltas ir visai 
nepretenzingos priežiūros vėsių 
orų draugas

numegztas iš patikrinto, į 
draugystes su burbuliukais 
nesileidžiančio siūlo

Švelnios karamelės spalvos, 
kuri net neabejojame tiks prie 
daugelio, jau spintose gyvenančių 
šio atspalvio drabužių

pailginti (lyginant su pilkuoju 
dičkiu) šoniniai skeltukai, kad 
priekinės dalies sukišimas į 
kelnių/sijonų/džinsų liemenį, 
paliekant nesukištą nugarinę dalį, 
būtų dar paprastesnis

f

h

g

k

„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR



1312

„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Just white“ balta
apykaklė, 55 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Just white“ balta
apykaklė, 55 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Boho“ vilnos paltas, 355 EUR 

„Pumpkin spice latte“ megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Macchiato“ rankytėmis megztas šalikas, 75 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



2120

Visuomet sekame savo audinių likučius ir būdami atsakingi gamintojai – stengiamės  kiekvieną au-
dinio metrą panaudot drabužio, kurį, kažkuri iš Jūsų, dėvės su didele meile, gamybai. Kai lieka nepa-
naudotas audinys, kruopščiai žymimės jo likutį ir sekame kolekcijose kintančias spalvas, kaskart per-
žiūrėdami, ar nėra progos panaudoti vieną ar kitą pas mus gyvenantį likusio audinio ritinuką. Šįkart 
glausdami glėbyje švelnios karamelės siūlus – iš atminties „išsikrapštėme“, kad mūsų likučiuose gy-
vena nedidelis ritinukas panašaus atspalvio legendinių kelnių audinių. Nedelsiant atminties „prisimi-
nimus“ jau lyginome su būsimųjų megztukų spalva – ir dar už akimirkos plojome delnais, kad atspal-
viai tokie giminingi, jog geriau „kaži ar bebūna“! O faktas, kad prie didelio jaukaus megztinio ir aulinių 
batų, legendinių kelnių modelis – be anei vienos abejonės – yra tinkamiausias, leido mums dar sykį 
pasidžiaugt, kad turime galimybę sunaudot audinį iki paskutinio milimetro, o kartu pasiūlyt Jums 
mėgstamiausią visų laikų rūbą – šįkart saldžios karamelės spalvos. Tiesa, dėl visos šios ilgos istorijos, 
iškart atsiprašome už itin nykštukinį kelnių kiekį, tačiau raminame save, kad galbūt šios spalvos „le-
gendinės“ kelnės jau gyvena Jūsų spintose, jeigu koja kojan keliaujate su mumis per gražią kasdienybę. 
P.S. šio atspalvio legendines kelnes, siūlėme Jums Rudens-Žiemos 19/20 kolekcijoje.

2020

„Karamelinės“
legendinės Kelnės

„karamelinės“
legendinės kelnės

Kaina, 88 eUr

Dydžiai: XS/S 164-170 cm, 
XS/S 172-178 cm, M 164-170 cm, 
M 172-178 cm
Sudėtis: 72 % viskozė, 24 % poliesteris, 
4 % elastanas
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saldi karamelės spalva, puikiai 
deranti prie didžiojo megztinio

tamprus, patogus audinys ir 
patogiausios šoninės kišenės

prie visko derantis modelis, 
kurio pristatinėti jau turbūt 
nebereikia nei vienai

galimybė rinktis ilgį pagal savo 
ūgį arba pomėgį „legendines“ 
kelnės dėvėti stilingai 
paraitytas
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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„Pumpkin spice latte“ megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Max HAPPY“ marškinėliai, 68 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

29

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Max HAPPY“ marškinėliai, 68 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR
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.

.

.
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Ir vėl kur buvęs, kur nebuvęs uodegą aplink raito drūtakočiais baravykais ir raustančių žandų span-
guolėmis pasidabinęs Ruduo. Daug kartų esu sakiusi, kad nebaisiai mėgstu poną rudenį už dažnas 
oro permainas ir iš dangaus gausiai atsukamą dušą su vėjo malūnais, bet... Dievinu šį sezoną už 
sluoksnius ir galimybę jaukiai suktis į dičkius megztinius ir „kuistis“ į prie jų priderintus rankų darbo 
šalikus.
–Tai ne sezonas. Tai jausmas, – atsidūstu  ir pasisaldinimu mintis, kad per lapais krentančias gatves 
ir vėl žygiuosiu graži.

Kaina, 75 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 30 % mohera, 
10 % vilna, 60 % akrilas
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„macchiato“ rankytėmis 
megztas šaliKas

„macchiato“ 
ranKytėmis 
megztas šalikas

Šiltas. nes megztas iš siūlo, 
turinčio vilnelės.nes talpina 
daug rankų darbo jaukumo.

numegztas iš to paties 
atspalvio siūlo, kaip ir 
„pumpkin spice latte“ 
megztinis.

didelis ir minkštas.

tobulai tinkamas dovanai, kai 
nori be žodžių perduoti daug 
šiltų apkabinimų
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Mes, V&V komandos moteraitės, mėgstame paplepėti, todėl dažnai tiek tiesioginių susitikimų bu-
tikėlyje metu, tiek virtualioje erdvėje, mes Jus pasikalbiname. Norime būti šalia Jūsų ir Jūsų norų 
lengvėjančių rytų fone, todėl vis klausiame – ko pageidaujate? Ką labiausiai mėgstate? Ar turite „ne-
pritapėlių?“. Visai neseniai užklausus, ko trūksta, Jūsų atsakymuose pasigirdo vieningas atsakymas: 
SUKNELIŲ. Pagūščiojome pečiais. Pieštukinių ofisinių suknelių – kurios buvo mūsų perkamiausiųjų 
viršūnėse – era praėjo. Pasiūlius pūstų, baleriniško tipo suknelių – dažna atsidūstate, kad „per mer-
gaitiška mano metuose“... Todėl pabandžiusios dar stipriau įsiklausyti į Jūsų poreikius, išgirdome, 
kad reikalingos suknelės yra tokios, kuriomis galėtum PASIPUOŠTI NEPERSIPUOŠIANT. Kad tas 
pats rūbas tiktų ir į darbą ir į laisvalaikį, kad su ta pačia suknele galėtum ir pavakarot su drauge ir 
sudalyvaut vienoje ar kitoje mažoje iškilmėje. Vadovaudamiesi šventa taisykle, kad Jūsų poreikiai 
– mums yra kelrodis – link Jūsų tiesiame tikrai be proto universalią suknelę, atitinkančią visus aukš-
čiau aprašytus panaudojimo būdus.

Kaina, 125 eUr
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 70 % medvilnė, 
30 % poliesteris

32

„obuolių pyrago
spalvos“ suknelė

„ObuOlių pyragO 
spalvOs“ suKnelė
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itin mėgstamo ir įvairiems 
figūros tipams tinkamo silueto

pasiūta iš saldžios karamelės 
spalvos tekstūrinio, standaus 
trikotažo

papuošta dailiais 
rankogaliukais ir labai 
asketiškai padabinta viena 
mažulyte vardine aukso 
spalvos sagyte jos priekyje

puikiai atrodanti neliemenuota, 
ne prasčiau – sujuosta dirželiu 
pudrinių horizontų „natą“

f

h

g

k

„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR
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„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Boho“ vilnos
paltas, 355 EUR 

„Obuolių pyrago spalvos“ 
suknelė, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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O dabar prieš Jūsų akis – didžiausia ir turbūt neįprasčiausia akiai mūsų šios kolekcijos naujiena. Pa-
menate, kai dar itin ankstyvą Pavasarį, lipdydami būsimos Vasarytės pasiūlymus, mes stabtelėjom 
ties baltų džinsų klešnių „užbaigtuvių“ klausimu: „Tai platėjantys ar siaurėjantys?“ – tuokart patys 
pasimetę, kurią „kairę ar dešinę“ rinktis – Jūsų klustelėjom savo storiuose. O tada Jūsų atsaky-
mai suūžė, kaip turbo variklis! Kas mums buvo labai keista, kad tuokart atsakymai pasiskirstė be-
veik po lygiai! Vienos labai stipriai, su daug šauktukų siuntėte link mūsų atsakymus, kad BŪTINAI 
PLATĖJANTYS! Kitos, rekomendavote išlikti „konservatyviems“ savo reguliariam džinsų modeliui ir 
platėjančių klešnių į savo horizontus nepriimt. Tuokart sprendimą priėmėme tokį, kad ir avis liktų 
sveika, ir vilkas sotus. Vasarinius džinsus „apdovanojome“ mums būdingomis siauromis klešnėmis, 
nes pagalvojome, kad startuoti su platėjančių džinsų modeliu būtų protingiau ne baltoje, o tamsioje 
džinsų spalvoje. Bet. Nuvildamos visas, kurios stipriai pasisakėte laukiančios PLATĖJANČIŲ, mes 
tvirtai pažadėjome nuliūdinti tik laikinai. Todėl, mielosios Damos, tos, kurios kantriai laukėte plat-
ėjančių džinsų debiuto, jie pagaliau ČIA! Kurdami savo kolekcijas nesivaikome naujausių madų ar 
paaugliškų „trend‘ų“, tačiau šįkart leidome sau pasileisti plaukus ir pakviesti į savo kolekciją džinsų 
modelį, kuris mokyklos laikas, buvo mano „top‘ų- top‘as“. Sako mados apsuka ratą ir grįžta? Šįkart ir 
mes tiesdami link Jūsų naują džinsų modelį – sakome TAIP.

4242

„FOrt‘ai“ platėjantys 
džinsai su sKeltuKu

„Fort‘ai“ platėjantys 
džinsai su skeltuku

Kaina, 120 eUr

Dydžiai: XS/S 164-170 cm, 
XS/S 172-178 cm, M 164-170 cm, 
M 172-178 cm
Sudėtis: 98 % medvilnė, 
2 % elastanas
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pasižymintys klasikinio 
aukščio liemeniu

su galimybe rinktis džinsų ilgį 
pagal jūsų ūgį arba reguliariai 
dėvimų batų pakulnės aukštį

pasiūti iš standaus, tvirto, 
tamsaus, bet elastingo džinso

platėjančio silueto, su šoninėse 
siūlėse įkurdintais „skeltukais“

f

h

g
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„Pumpkin spice latte“
megztinis, 135 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR
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„Pumpkin spice latte“ 
megztinis, 135 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR
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„Pumpkin spice latte“ 
megztinis, 135 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Espresso kavos“ merino 
vilnos golfytis, 98 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Espresso kavos“ merino 
vilnos golfytis, 98 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Espresso kavos“ merino 
vilnos golfytis, 98 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Espresso kavos“ merino 
vilnos golfytis, 98 EUR

„Fort‘ai“ platėjantys džinsai
su skeltuku, 120 EUR
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Save laikydami stipriais kostiumų mylėtojais, mes nuolat bandome savo kolekcijose žvilgtelėti į kos-
tiumo idėją kiek kitaip. Ankstesnėse kolekcijose itin stipriai deklaravę meilę ilgintų švarkų ir dukart 
paraitytų kelnių duetams, pastarąjį pusmetį leidžiame sau ir Jums jų pasiilgti. I kolekcijos dublyje 
pasiūlę tvirto trikotažo grafito spalvos kostiumą, nesuklydome. Komplektas gavo labai daug teigia-
mų atsiliepimų ir Jūsų simpatijų. II kolekcijos dublyje, nutarėme tęsti netradicinių kostiumų idėją ir 
šįkart, prie skeltų užtrauktukais kelnių, siūlome to paties audinio trumpą „bomber“ stiliaus švarką, 
papuoštą dviem didelėmis kišenėmis. Drąsu? „Nekostiumiška“? O mes manome, kad labai nenuo-
bodu, nematyta, neatsibodę ir stilinga. Pridėję faktą, kad tas pats švarkelis tiek audiniu, tiek spalva 
tinka ir prie „Americano“ kelnių, ir prie „Americano“ sijono – norime tikėti, kad kostiumų mylėtojų 
gretos tik išaugs ir mūsų akis pasieks dar daugiau laimingų emocijų, kad „pagaliau ir mano darbiniai 
rytai tapo LENGVI IR MALONŪS“.

Kaina, 145 eUr
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 4 % elastanas, 
pamušalas: 100 % viskozė

52

„americano“ 
švarkas

„americano“ Švarkas
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dvi didžiulės priekinės kišenės 
suteikia drabužiui stilingumo

mes už kostiumus. todėl 
stipriai džiaugiamės, kad šalia 
„americano“ švarkelio, šįkart mes 
turime galimybę pasiūlyti net 
dvi tobulai tinkančias „apačias“: 
„americano“ sijonuką ir to paties 
pavadinimo kelnes

Švarkelio užtrauktuką – 
„padabinome“ odine vardine 
„uodegyte“

„bomber“ stiliaus švarkutis 
pasiūtas iš kostiuminio, jau daug 
metų naudojamo ir pasiteisinusio 
audinio

f

h

g

k

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR 
(63 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR



6160 61

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Karamelinės“ legendinės 
kelnės, 88 EUR



6564

Siekdami išpildyti  pakitusius nūdienos poreikius, kad reikalingiausi rūbai yra tokie, su kuriais gali 
puikiai keliauti ir į darbą ir neprasčiau jaustis veiklose už ofiso ribų – mes kaskart sujungiame V&V 
komandos protus ir gausaus „brainstorm‘o“ metu, išsigryniname tokias drabužių detales, bei jų 
konstrukcijas, kurios iš tiesų- kiekvieną rūbą padarytų universalų. Šįkart, „projektuodami“ sijonuką, 
nusprendėme „suporuot“ klasikinį kostiuminį audinį ir visai toli nuo klasikos pabėgusias detales- 
dideles, stilingas kišenes, „apgyvendintas“ pačiame sijonuko priekyje. Jungdami sijonuką su įlieme-
nuotu „Espresso“ golfyčiu ir dailiais bateliais – turėsite itin ramų ir tvarkingą „darbinį“ komplektą. 
Pasirinkdamos grubesnius plačiaaulius batus ar „kerziukus“ ir derindamos sijonuką su striukine lie-
mene ar mėgstama odinuke – galėsite į lengvą rytą išdumti nenuobodžiai stilingos. Sijonas tas pats 
– o įvaizdžiai kardinaliai skirtingi. Kuris arčiau „dūšios“? Lauksime pasidalinimų ir linkėjimų tiesiogiai 
„nuo veidrodžių prieigų“. Pridėjus faktą, kad šįkart sijonuką galima rinktis ne tik pagal dydį, bet ir 
pagal mėgstamą ilgį – mes manome, kad universalaus drabužio taisykles išpildėme tikrai atsakingai 
ir nuoširdžiai.

Kaina, 115 eUr
Dydžiai: XS/S 63 cm, XS/S 83 cm, 
M 63 cm, M 83 cm
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 4 % elastanas
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„americano“ sijonas 
 su kiŠenėmis

„americanO“ sijOnas 
su Kišenėmis
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galimybė rinktis iš dviejų ilgių. 
Šįkart labiau nei į savo ūgį, 
rekomenduojame atsižvelgti 
į mėgstamiausią sijono ilgį. 
(per vidurį kelio ar žemiau 
blauzdos). abeji sijonukai 
demonstruojami ant Karolinos, 
kurios ūgis 174cm.

prie sijonuko tiek spalva, tiek 
audiniu tobulai dera „americano“ 
švarkelis

didelės, funkcionalios kišenės 
sijono priekyje, prideda sijonui 
didelį žiupsnį stilingumo

sijonukas pasiūtas iš kostiuminio, 
itin lengvos priežiūros, 
nesiprašančio į draugystes su 
lygintuvu, audinio
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h

g

k

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR 

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(83 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėl

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)

„Reverie Hats“ skrybėl
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR 

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)

„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR 

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)
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„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR 

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(83 cm ilgio)

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR 

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(83 cm ilgio)
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Kiekvienoje kolekcijoje (o ypač vėsiojo sezono), mes stengiamės pasiūlyti kaskart vis naują klasikinių 
kelnių modelį. Keičiame klosteles, dirželius, kilpeles, kišenukes, liemens aukštį, spalvas... Tačiau re-
guliariai prie kelnių apačios nagelių nekišdavome. Šįkart nusprendėme Jums pasiūlyti visiškai kitokį 
kelnių modelį, kuriam visiškai netinka mūsų ankstesnio modelio kelnių aprašymų pabaigoje „tupė-
davęs sakinys“: „Rekomenduojame dėvėti du sykius stilingai paraičius.“ Taip, šįkart mes siūlome 
kelnes, kurių padalkyčių nei vieną, nei du, nei tris sykius stilingai neparaitysite, naujos kolekcijos 
klasikinių kelnių frontą laiko – kelnės, kurių priekis „praskeltas“ užtrauktukais. Mūsų horizontuose 
dar nematyta ir neregėta detalė, kuri žengdama kiek nedrąsiu novatorišku žingsniu pirmoje kolek-
cijoje, labai tikisi „prigyti“ ir ateities kolekcijose „supypsėti“ interpretacijomis.

Kaina, 125 eUr
Dydžiai: XS, S, M
Sudėtis: 76 % poliesteris, 
20 % viskozė, 4 % elastanas
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„americano“ kelnės 
sU sKeltUKU

„americano“ 
Kelnės su sKeltuKu
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kelnių priekis – „skeltas“ už-
trauktukais, suformuojančiais 
dailų kelnių siluetą

galimybė susikomplektuoti 
trijų dalių kostiumą, nes iš to 
paties audinio, šioje kolekcijoje 
siūlome ne tik prie kelnių 
puikiai derantį švarkelį, bet ir 
sijonuką

patogios šoninės kišenės 
bei kelnėms priklausantis to 
paties audinio dirželis

juodos, klasikinio kirpimo, pui-
kiai besidėvinčio ir tampraus 
kostiuminio audinio kelnės

f

h

g

k

„Espresso kavos“ merino 
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR

„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR



8382 8382



858484

„esPresso kavos“
merino vilnos
golfytis

Kai Vasarytei pamojame atsisveikinimo mostu ir žengdamos rudeniu, pajuntame, kad rugsėjo rytai 
yra visai nedosnūs šiluma, bene pirmiausia susirūpiname savo kakliukų šiluma. Juk tik grįžus į ritmus 
ir sustyguotus šeimos rytus, nesinori „pasipuošt“ varvančia nosimi ir „pasimėgaut“ visai nežaviu 
gerklės skausmu. Todėl po trupinuką lipdydamos vėsiojo sezono kolekciją – visuomet atkreipiame 
dėmesį, kad Jums pasiūlytume į derinius puikiai tinkantį „golfytį“. Šįkart itin plonytis, beveik nejun-
tamas, nieko nesveriantis, tačiau stipriai šiltas ir jaukus prie kūno – Merino vilnos golfas. Puikiai 
tinkamas dėvėti vienas, neprasčiau pasiruošęs „tūpti“ po įvairaus stiliaus švarkeliais/siaustukais ir 
liemenėmis.

Kaina, 98 eUr Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 100 % merino vilna

„espresso kavos“
merino vilnos golFytis
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dvigubai besilenkiantis, 
priglundantis kakliukas- puikiai 
vykdo rudeninių vėjų apsaugos 
funkciją.juk pritarsite, kad 
jauki šiluma kaulų nelaužo, o 
varvančios nosys ir užkimusios 
gerklės – puošmenos menkos

numegztas iš itin plonyčio, 
natūralios merino vilnos siūlo

itin dailios rankovytės, su 
„žybsinčiomis“ lyg žvaigždutės 
vardinėmis sagytėmis

puikiai derantis tiek prie 
švarkelių, tiek prie siaustinių, 
tiek prie liemenių

f

h

g

k

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)
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„Pipirinė“ striukinė 
liemenė, 155 EUR 

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ sijonas
su kišenėmis, 115 EUR
(63 cm ilgio)
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„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ kelnės 
su skeltuku, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

„Espresso kavos“ merino
vilnos golfytis, 98 EUR

„Americano“ kelnės 
su skeltuku, 125 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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Na, o dabar prieš Jūsų akis, bene pats laukiamiausias šios kolekcijos II dublio rūbas, kurio pasirody-
mo lūkuriuoja tikrai ne viena Jūsų. Dailus, rimtas, tinkamas bet kokiai progai, nesipykstantis su jokio 
stiliaus avalyne ir po juo pavelkamu drabužių deriniu. Tokios sąlygos buvo iškeltos šio drabužio atsi-
radimui kolekcijoje, nes žinojome, kad kuriame ne bet ką, o patį elegancijos ir universalumo spintos 
KARALIŲ. Žinodamos, kad mūsų Damos pasiilgo KLASIKINIO JUODO palto, kuris, beveik drąsiai 
galiu teigti, privalo gyventi kiekvienos moters spintoje, mes:

1. Neklaidžiojome palto formos paieškose, nes vienbalsiai sutarėme, kad klasika mėgsta dailų 
siluetą.

2.Nedaugžodžiavome detalių pasirinkime, nes konstruodami klasikinį rūbą, laikomės dar tvirčiau 
„įsikabinę“ žinojimui, kad „daugiau yra mažiau“, už parankės.

3.„netrypčiojome“ ties audinio pasirinkimu, nes esame įsitikinę, kad tikras juodas paltas turi būti 
pasiūtas iš kokybiškos, puikiai besidėvinčios vilnos. Todėl nusprendę, kad jau laikas juodam paltui 
– mes be anei vienos diskusijos žinojome, kad jis bus siuvamas iš mums jau gerai pažįstamo ir dėl 
dėvėjimo ilgaamžiškumo Jūsų išskirtinių „ovacijų“ sulaukiusių – „Stilingojo“ berankovio ar „Cinamo-
ninio“ palto audinio. 
Galop stovėdama priešais veidrodį, baigiamųjų „primierkų“ metu, aš ir pati atsidusau labai nostal-
gišku atodūsiu, kad ir pati labai stipriai pasiilgau KLASIKINIO JUODO PALTO, kurio savo spintoje 
tiesą sakant neturėjau.

Kaina, 395 eUr
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 80 % vilna, 
20 % poliesteris, 
pamušalas: 100 % viskozė
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„solo“ klasikinis 
vilnos Paltas

„solo“ klasikinis
vilnOs paltas
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pasiūtas iš itin kokybiškos ir 
ilgaamžiškos vilnos audinio

„apdovanotas“ klasikiniu kirpimu 
ir forma, dailiai susiliemenuojantis 
jam priklausančiu dirželiu, 
užsisegantis dvejomis vardinėmis 
sagutėmis

papuoštas dailiais rankogaliais, su 
nedideliais įkirpiais, pro kuriuos 
nosį gali iškišti mėgstamas 
laikrodis ar apyrankės

turintis solidumo suteikiančią 
standžią, puikiai formą laikančią 
klasikinio kirpimo apykaklę
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„Solo“ klasikinis vilnos 
paltas, 395 EUR 
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„Solo“ klasikinis vilnos 
paltas, 395 EUR 

„Solo“ klasikinis vilnos
paltas, 395 EUR 
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„Solo“ klasikinis vilnos
paltas, 395 EUR 

„Solo“ klasikinis vilnos
paltas, 395 EUR 
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„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR 

„Just shine.“ balta
apykaklė, 58 EUR

„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė

102

„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR 

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR 

„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR

„Baltų apykaklių mylėtojos“ 
marškiniai, 105 EUR

„Americano“ kelnės
su skeltuku, 125 EUR 
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Šiltas. nes megztas iš siūlo, 
turinčio vilnelės.nes talpina 
daug rankų darbo jaukumo. 
 
numegztas iš to paties 
atspalvio siūlo, kaip ir 
„pumpkin spice latte“ 
megztinis. 
 
didelis ir minkštas. 
 
tobulai tinkamas dovanai, kai 
nori be žodžių perduoti daug 
šiltų apkabinimų

„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR

„Kaip gyveni..?“ 
skarelė, 42 EUR

106

„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR

„Kaip gyveni..?“ 
skarelė, 42 EUR



109108108108

Skarelės. Rodos toks mažas, saujon telpantis aksesuaras, bet pasižymintis tokiu gausiu bei dau-
giafunkciniu panaudojimu ir sudėliojantis kartais taip trūkstamus taškus ant kasdieninių derinių 
siekiamybės: kruopščiai apgalvota ir suderinta nuo „a iki z“. Parišta ant kaklo, sujuosta, kaip dirželis, 
„įkurdinta“ ant surištų plaukų „bizytės“, stilingai suraizgiota mazgeliu ant mėgstamos rankinės. O 
svarbiausia – stilistiškai sujungianti atskirus rūbus, į dailią, stipriai apgalvotą iki mažiausios smul-
kmenos visumą.

Kaina, 42 eUr Dydžiai: 70 x 70 cm
Sudėtis: 100 % poliesteris

„kaiP gyveni...?“ 
sKarelė

„kaip gyveni...?“ skarelė

pasiūta iš neglamžaus, itin 
švelnaus ir kritaus audinio

„išpaišyta“ mūsų butikėlio prieigose 
įkurdintais žodžiais, kurie nuo 
pirmųjų mūsų žingsnių, jus pasitinka 
ateinančias pro duris. daug 
prieveiksmių, kurie skamba kaip 
mūsų palinkėjimas jums ir nuteikia 
kiekvienai dienai

pasiūta iš jau gerai pažįstamo su 
lygintuvu į draugystes nesiprašančio 
audinio. ką tai reiškia? išsiskalbi, 
pernakt pasisupa ant pakabėlės – 
ryt vėl jungi į naujus derinius

pagaliau juodai balta, kuri tinka prie 
bene visų spintoje gyvenančių derinių

.

.

.

.
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„Solo“ klasikinis vilnos
paltas, 395 EUR

„Kaip gyveni..?“ skarelė, 42 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Kaip gyveni..?“ skarelė, 42 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Americano“ švarkas, 145 EUR

„Kaip gyveni..?“ skarelė, 42 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė 
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.
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Praeitose Kalėdukėse startavusios mūsų apykaklaitės sulaukė milžiniško Jūsų susidomėjimo, „pasi-
supusios“ mūsų kabyklose nepilną parą, jos buvo išsidalintos, kaip šiltos, ką tik iškeptos bandutės. 
Tuokart atsiprašydamos visų nespėjusių, pažadėjome, kad ateities kolekcijose būtinai šiuos funk-
cionalius aksesurus dar pasiūlysime. Ir nemelavome. Papuošusios apykaklaičių kraštelius nuotaiką 
keliančiu mažulyčiu užrašu „Just shine“, išleidžiame jas į Jūsų lengvų rytų derinius, primindamos, 
kad šiuos aksesuarus galėsite derinti ne tik prie naujausios kolekcijos drabužių, bet ir po dideliu 
glėbiu kitų – jau pamiltųjų ir apsigyvenusių spintose kiek ankstėliau.

Kaina, 58 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5% elastanas
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„just shine.“
balta apykaklė 

„just shine.“ 
balta apyKaKlė

mažutis, dailus aksesuaras, puikiai 
„pagyvinantis“ ir įnešantis naujų 
vėjų į jau pamiltus derinius

nepretenzinga dydžiui, nes turi 
besireguliuojančius „diržiukus“

pasiūta iš jau gerai pažįstamo su 
lygintuvu į draugystes nesiprašančio 
audinio. ką tai reiškia? išsiskalbi, 
pernakt pasisupa ant pakabėlės – 
ryt vėl jungi į naujus derinius

apdovanota“ itin gerai nuteikiančiu 
„moto“ just shine.
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Šiltas. nes megztas iš siūlo, 
turinčio vilnelės.nes talpina 
daug rankų darbo jaukumo. 
 
numegztas iš to paties 
atspalvio siūlo, kaip ir 
„pumpkin spice latte“ 
megztinis. 
 
didelis ir minkštas. 
 
tobulai tinkamas dovanai, kai 
nori be žodžių perduoti daug 
šiltų apkabinimų

„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Just shine.“ balta
apykaklė, 58 EUR
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„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Just shine.“ balta
apykaklė, 58 EUR
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Beveik prieš metus, išleidusios pirmąsias mūsų apykakles, išgirdome Jūsų nuomonių, kad labai no-
rėtųsi tokių, tik NESIUVINĖTŲ. Todėl vykdydami pažadą, į pasiūlą grąžinti itin greitai iš mūsų kaby-
klų dingusias apykakles, iš atminties stalčiuko išsitraukiame ir Jūsų prašymą – pasiūti tokių pačių, 
tik be papildomo siuvinėjimo.

Kaina, 55 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 95 % viskozė, 
5% elastanas
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„just white““
balta apykaklė 

„just white““ 
balta apyKaKlė

mažutis, dailus aksesuaras, puikiai 
„pagyvinantis“ ir įnešantis naujų 
vėjų į jau pamiltus derinius

nepretenzingas dydžiui, nes turi 
besireguliuojančius „diržiukus“

pasiūta iš jau gerai pažįstamo su 
lygintuvu į draugystes nesiprašančio 
audinio. ką tai reiškia? išsiskalbi, 
pernakt pasisupa ant pakabėlės – 
ryt vėl jungi į naujus derinius

nesiuvinėta, nes mūsų ausis pasiekė 
jūsų prašymas, kad labai laukiate ir 
tiesiog baltų
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Šiltas. nes megztas iš siūlo, 
turinčio vilnelės.nes talpina 
daug rankų darbo jaukumo. 
 
numegztas iš to paties 
atspalvio siūlo, kaip ir 
„pumpkin spice latte“ 
megztinis. 
 
didelis ir minkštas. 
 
tobulai tinkamas dovanai, kai 
nori be žodžių perduoti daug 
šiltų apkabinimų

„Pumpkin spice latte“ megztinis, 135 EUR

„Just white“ balta apykaklė, 55 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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„Pumpkin spice latte“ megztinis, 135 EUR

„Just white“ balta apykaklė, 55 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė
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Pirmomis kolekcijos dienomis, besisukinėdama butikėlyje ir besimėgaudama pasimatymais su Ju-
mis, dažnai Jūsų klausinėju – „kokiais deficitais vis dar „pypauja“ Jūsų spintos?“ ir „kokios formos/
spalvų drabužių stipriau pageidaujate ateities kolekcijose?“ Tai didžiausią krūvelę Jūsų paminėtų 
spintos deficitų sudaro... paprasti, bet neprasti megztukėliai ir palaidinės. Kodėl? Apibendrindama 
mūsų ausis pasiekusius atsakymus, galiu reziumuot paprastą, kaip dvi kapeikos tiesą: „jie tinka 
visoms progos, prie praktiškai visų kelnių/sijonukų/džinsų ir šaltojo sezono metu – gali lydėti prak-
tiškai į visas dienas, nesvarbu, kokia veikla jose būtų suplanuota.“ Nepritarti Jums negalime. Galime 
tik kruopele tuos „pypaujančius“ spintos deficitus sumažinti link Jūsų tiesdami dar vieną itin univer-
salaus panaudojimo megztukėlį.

Kaina, 95 eUr
Dydžiai: XS/S, M
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris
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„apKabinantis
Švelnumu“ megztukas

„aPkabinantis 
švelnumu“ megztukas
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trikampė iškirptė, po kuria 
puikiai „kurdinasi“ šioje 
kolekcijoje siūlomos baltosios 
apykaklaitės

mums ir jums gerai pažįstamo, 
itin švelnaus ir jaukaus audinio 
megztukas

„kvadratuko“ siluetas, kuris 
visai nekaprizingai ir puikiai 
proporciškai „draugauja“ su 
įvairaus silueto kelnėmis/
džinsais/sijonas

prie kolekcijos ir šaltojo sezono 
itin deranti tamsaus grafito 
spalva

f

h

g

k
„Just shine.“ balta
apykaklė, 58 EUR

„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR
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„Solo“ klasikinis
vilnos paltas, 395 EUR 

„Apkabinantis švelnumu“
megztukas, 95 EUR  

„Office comfy“ 
kelnės, 110 EUR

„Just shine.“ balta
apykaklė, 58 EUR

„Reverie Hats“ skrybėlė



131130

Prieš labai labai daug metų, kai ant šios žemės dar neegzistavo mūsų butikėlis, o mes socialinių 
tinklų platybėse buvome sutinkami itin gremėzdišku pirmuoju pavadinimu „V&V originalių drabužių 
kampelis“, kuris dabar kelia itin plačią šypseną... Mūsų horizontuose buvo šio gražuolio „pirmtakas“. 
Tuokart mums nepavyko šiam modeliui parinkti tinkamiausio audinio, todėl pasiuvę vos kelis viene-
tus – jo pasirodymą baigėme. Šįkart po kruopelę lipdydami vėsiojo sezono kolekciją, iškėlėme sau 
užduotį – prikelti naujam gyvenimui prieš daug daug metų egzistavusį rūbą, jį pakoreguoti, panau-
doti savo žinių bagažą parenkant jam tinkamą audinį ir išleisti į gyvenimą labai jaukų ir mielą rūbą, 
kuris puikiai „vykdo“ dvejopas funkcijas – kaip šilta suknelė ir kaip dičkis siaustinis. Širdį paglostė 
faktas, nepaisant to, kad nuo šio drabužio „pirmtako“ praėjo maždaug dešimt mūsų veiklos metų – 
pirminis lekalas vis dar suposi mūsų archyvuose.

Kaina, 125 eUr
Dydžiai: universalus
Sudėtis: 80 % medvilnė, 
20 % poliesteris
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„bazalto“
suknelė/siaustinis

„bazalto“
suKnelė/siaustinis
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itin mėgstamo ir įvairiems 
figūros tipams tinkamo silueto

pasiūta iš saldžios karamelės 
spalvos tekstūrinio, standaus 
trikotažo

papuošta dailiais 
rankogaliukais ir labai 
asketiškai padabinta viena 
mažulyte vardine aukso 
spalvos sagyte jos priekyje

puikiai atrodanti neliemenuota, 
ne prasčiau – sujuosta dirželiu 
pudrinių horizontų „natą“

f

h

g

k

„Bazalto“
suknelė/siaustinis,
125 EUR

„Simple is ok“ merino 
vilnos kepurė, 35 EUR
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„Bazalto“
suknelė/siaustinis,
125 EUR
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„Bazalto“
suknelė/siaustinis,
125 EUR
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„Obuolių pyrago spalvos“
suknelė, 125 EUR 

„Bazalto“
suknelė/siaustinis,
125 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR „Obuolių pyrago spalvos“

suknelė, 125 EUR 

„Bazalto“
suknelė/siaustinis,
125 EUR

„Karamelinės“ legendinės
kelnės, 88 EUR
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Įsigyti galite 
v&v butikėlyje vilniuje 
arba pas draugus 
„reverie hats“

„reverie hats“ 
skrybėlės 
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„reverie hats“ 
sKrybėlės
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„V&V“
M.K. Paco g. 13, Vilnius

www.viktorijos.lt


