


ALPAKA – Zlato Inků

   

 
 

Naše farma je rodinný podnik a chovu 

alpak se věnuje od roku 1999. Chov 
probíhá cíleně podle rasy, stavby těla, 
kvality srsti a barvy. Všechna naše 
chovná zvířata jsou registrována podle 
mikročipu a DNA, původ je možné 
doložit zpětně po několik let. Samci 
mají velmi dobrou genetickou výbavu 
a sledovatelný původ.

   
   
   
   
   
   
   

pozorné
milé
osobní
příjemné
přítulné
nenáročné
krásné

Lamy alpaky poskytují ušlechtilou 

vlnu, patří k velbloudovitým, jejich 
původním domovem je Jižní 
Amerika. Dožívají se přibližně 20 let.
 Alpaky jsou robustní, skromná a 
velmi inteligentní zvířata.

Víte, že...

... 

   ... 

vlákna z alpak ztělesňují jak smysly, 
tak i smyslnost?

vlákna z alpak patří spolu s kašmírem, 
hedvábím a angorou k nejcennějším 

přírodním vláknům na světě?

... 

 ... 
 

srst alpak má vyrovnávací komory, 
díky kterým alpaky mohou řídit svou 

tělesnou teplotu?

… vlákna z alpak zadržují pro tělo
 léčivé a zdravé teplo? 

Navštivte naši prodejnu ze dvora se 
100% produkty z ALPAK

 V naší nabídce najdete:

-přikrývky z ALPAK špičkové kvality, 
  různých rozměrů a množství náplně
-podložky na matrace
-dětské spací vaky
-polštáře různých velikostí
-ledvinové pásy různých velikostí
-rozličné vlny na pletení
-ponožky, šály, čepice, rukavice
-svetry, a další

Jsme členy svazu přímých prodejců.

ALPAKY jsou ideální jako:

- původci ušlechtilé vlny, neboť 
mají nejcennější vlnu na světě

- terapeutická zvířata, díky 
klidnému a inteligentnímu 
charakteru (bývají také 
označovány jako „delfíni hor“)

- údržbáři krajiny, protože 
vypásají velice citlivě

- zvířata pro výlety, příp. 
trekking

- strážci ovčích či kozích stád, 
neboť jsou velmi pozorné a mají 
specifický způsob obrany

 

                     

Zažijte alpaky na vlastní kůži a 

přesvědčte se o kráse těchto
 zvířat i o vysoké kvalitě jejich 
luxusní vlny.

Naše nabídka

- prodej mladých samic,
  chovných samců, mladých
  samců, volnočasových zvířat, 
  valachů

 

 

- 
  
- 
  
- 
- 
- 
   

zvířata je možné pozorovat přímo 
z veřejné cesty
prohlídky s průvodcem po 
předchozí dohodě
semináře
poradenství až po stavbu plotu
pokrytí samic kvalitními samci
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