


Prezentujemy Państwu wyjątkowe produkty  
z naturalnej wełny alpaki.  

Marka Alpacalma powstała z miłości do natury  
i chęci dzielenia się nią z innymi ludźmi. 





Nasze produkty  
Produkty marki Alpacalma są wytwarzane ręcznie,  

metodami tradycyjnymi, z największą dbałością o detale.  

Nasze kołdry i poduszki są produktem najwyższej jakości.  
Powstają z wełny alpak, wychowujących się na polskich łąkach.  



Z myślą o zdrowym śnie  
Stworzyliśmy nasze kołdry i poduszki po to,  

by zaspokoić jedną z najważniejszych potrzeb –  
potrzebę zdrowego, komfortowego  

i dającego energię snu.
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Luksus w sypialni 
Hipoalergiczne kołdry z wełny alpaki nie kumulują kurzu.  

Nie rozwijają się w nich roztocza. Są lekkie, wytrzymałe i doskonale  
ciepłe, tworząc idealną termoregulację dla naszego ciała.  

Luksus w sypialni zaczyna się od zadbania  
o jakościowy, zdrowy sen.
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Właściwości

Alpaka 100% 
wyłącznie wełna alpak, bez  
żadnych domieszek 

Ciepłe 

wełna alpaki jest 5 razy  
cieplejsza od wełny owczej 

Nie kumulują kurzu 

wełna alpaki nie kumuluje kurzu  
ani nie absorbuje zapachów  
z otoczenia 

Ekologiczne 
produkty poddawane są obróbce  
w naturalnych środkach  
czyszczących 

Hipoalergiczne 

wełna nie zawiera lanoliny,  
przez co nie rozwijają się 
w niej roztocza 

Lekkie 

włókno wełny alpaki jest  
2 razy cieńsze od owczego 

Wytrzymałe 

włókno alpaki jest odporne  
na rozciąganie i rwanie 

Termoregulacyjne 

wełna stwarza optymalne  
warunki do snu, zimą i latem,  
co zmniejsza pocenie się ciała 

Ręcznie robione 
produkty wytwarzane ręcznie,  
metodami tradycyjnymi 



Najwyższa jakość 
Produkty marki Alpacalma są wytwarzane ręcznie,  

metodami tradycyjnymi, z największą dbałością o detale.  
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Drogocenne runo 

Alpaki odznaczają się najwyższej jakości wełną, której włókno  
cenione jest ze względu na miękkość, połysk, ale także  

sprężystość i trwałość. 

Dzięki przystosowaniu się alpak do życia w surowym  
klimacie Andów, ich wełna posiada doskonałe właściwości:  

jest niewiarygodnie ciepła i posiada funkcję termoregulacyjną 
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Kołdry z wełny alpaki huacaya 
wypełnienie 100% wełna alpaki  

poszycie 100% bawełna 

Dostępne rozmiary:  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
200 x 200 cm  
220 x 200 cm 
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Poduszki premium 
wypełnienie 100% wełna alpaki  

poszycie 100% bawełna 

Dostępne rozmiary:  
70 x 80 cm  
50 x 60 cm 
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Alpaki 
To zwierzęta z rodziny wielbłądowatych, są bliskimi  

kuzynami bardziej znanych lam. Zamieszkują one kraje Ameryki 
Południowej – Chile, Peru. 

W obrębie gatunku wyróżnia się dwie rasy: huacaya i suri,  
które w sposób widoczny różnią się wyglądem, ale także  

właściwościami pozyskiwanej z nich wełny. 
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Zdrowy styl życia  
Osoby, które kupiły produkty Alpacalma zwracają uwagę na komfort i zdrowie.

Czemu wybierają nas klienci?

Naturalny produkt premium 
Nasi Klienci cenią sobie naturalne, ekologiczne produkty najwyższe jakości. 

Pomysł na prezent 
Produkty marki Alpacalma zostały zakupione m.in. jako prezent ślubny. 
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Producent:  
Stajnia Klucz, Poland  

Kontakt: 
Tomasz Michalski  
+48 515 667 642  

kontakt@alpacalma.pl  

www.alpacalma.pl  

Poznajmy się!


