
PONUDBA PREDELAVE  ALPAKA ali LAMA 

VOLNE – iz vaše volne naredimo: 

Vaša volna od alpake ali 

lame 

OPIS MPC/kos ali m/2 

Z 22%DDV 

opombe 

NOVO 

Izdelava  

BIO ALPAKA FILC  

Debelina med 3 do 8 mm 

Iz slabše  volne 

80% alpake ali lame in 

20% ovčje volne(soven) 

Za 3mm = 8 eur/m/2 

Za 5mm =12 eur/m/2 

Za 8mm =18 eur/m2 

 

Štancanje 

sedežnikov  

0,50 eur/kos 

Štancqanje 1 

para vložkov za 

čevlje  0,85 

eur/par 

Izdelava 

 Odeje  

140x200  

Letno-zimska 

Polnilo 80% 

alpaka ali 

lama,20% ovčja 

volna(soven) 

Blago:100% 

bombaž(soven) 

78,00 eur Kalo cca20-

30% 

  

( 2 kg alpake 

ali lama) 

Izdelava 

 Odeje 200x200 

letno -zimska 

Polnilo 80% 

alpaka ali 

lama,20% ovčja 

volna(soven) 

Blago:100% 

bombaž(soven) 

140,00 eur Kalo cca 20-

30% 

  

( 4 kg alpake 

ali lama) 

Izdelava 

 Vzglavnika 

60x80  

Polnilo 50% 

alpakaali 

lama,50% ovčja 

volna(soven – 

krogliceiz ovčje 

volne) 

Blago:100% 

bombaž(soven) 

32,00 eur Kalo cca20-

30% 

  

( 1 kg alpake) 

 
email: soven@siol.net 

http//: www.soven.si 

Proizvodnja in uprava: Mariborska c. 79,Selnica ob 

Dravi ,Tel.02-674-0574,   

                                                                               VELJA OD 1.1.2020 

 RAZSTAVNO PRODAJNI SALON:  

Mariborska 48 

2352 SELNICA OB DRAVI 

Tel.: (02) 671-39-21 

 

 
 

Informacije: Marija Srblin 040860165 

http://www.soven.si/


 Izdelava  

Nadvložka 

90x200 -7 cm 

debeline 

 Polnilo 80% 

alpaka ali 

lama,20% ovčja 

volna(soven) 

Blago:100% 

bombaž(soven) 

125,00 eur  Kalo cca 20-

30% 

  

( 3 kg alpake 

ali lama)  

    

    

    

    

Priporočila  za strižce: 

 strižite  popolnoma suho žival – v toplem vremenu, najbolje v  marcu, aprilu 

ali maju 

 pred striženjem  volno na živali  obvezno posesajte ( da odstranite slamo, 

smeti, prah) 

 najprej ostrižite morebitne klocne, slaba vlakna iz razreda III zavrzite ali 

shranite  posebej( za polstenje) 

 ločite volno po delih telesa - glej shemo (I. in pogojno tudi II. razred 

zbiramo skupaj, III. razred pa posebej), in po barvi ( bela, rjava, črna, 

mešana), posebej pa zbiramo tudi volno mladičev alpak. 

 shranite v suhem prostoru, v papirnate ali  juta vreče ( doma lahko čaka do 

1 leta) 

 alpake in lame naj strižejo izkušeni strižci, da  volne ne zarežejo. 

Pomembno je, da volno iz živali odstrižemo v enem rezu, da dobimo čim 

bolj enakomerno dolga vlakna. Pri pravilnem striženju bo tudi manj odpada 

volne pri končni  predelavi. 



  

Slika 1: kategorije alpakine volne razvrščamo v  razrede od I. do III: 
Pri striženju alpake in lame ločujemo različne razrede volne in jih pri tem shranjujemo v ločene vreče. 

I.Razred – vlakna I. kategorije, imenovana tudi plašč, so najmehkejša in najboljša za predelavo v štrene za pletenje in za 

različne izdelke iz alpakine volne. 

II.Razred – medtem, ko so vlakna v tej kategoriji še vedno zelo mehka, se lahko precej razlikujejo po dolžini, debelini in 

barvi. Zaradi tega je lahko njihova predelava otežena. Pri skrbnem zbiranju  in  ločevanju,  jih lahko uporabimo enako kot 

vlakna I.razreda. 

III.Razred – tudi ta vlakna so mehka na dotik, niso pa primerna za predelavo v volno za pletenje. Lahko jih uporabimo za 

filcanje različnih izdelkov. 

Priporočila za  rejce: 

 v predelavo lahko  dostavite  najmanj 1kg alpaka oz. lama volne. 

 Podjetje Soven  zaenkrat ne odkupuje  alpaka oz. lama volne  -OPRAVLJA 

LE STORITEV PREDELAVE ZA ZNANEGA NAROČNIKA. 

 Podjetje Soven ne  odgovarja za kvaliteto  opranosti oz. čistosti  volne oz. 

polnila  ob izdelavi posteljnine iz alpaka oz. lama  volne.Odgovornost nosi 

rejec.  

 Zelo pomembno za naročnike storitev: 

 Naročila-surovino  zbiramo od 1.3. do 31.3. -vsako leto 

 Naročila izvedemo  od 1.4. do 15.4. če je potreba  pa še od1.6. do 31.6 -vsako leto 

 INFORMACIJE: Email: uprava@soven.si , tel. 040860165                               Marija Srblin,dir. 

 

  

mailto:uprava@soven.si

