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AlkaWool
pure new wool products

PASLAUGOS
● Ekologiškas
vilnos plovimas lėtaeige
horizontalia vilnos plovimo mašina su pakopiniu
garo padavimu ir skalavimas/centrifugavimas
atskiroje centrifugoje. Procese naudojamas
ekologiškas muilo skalbiklis, bei palaikant
skalbimo vandens temperatūrą 37°C. Išsaugomos
visos natūralios vilnos savybės.
● Vilnos džiovinimas infraraudonaisiais spinduliais
● Plautos vilnos valymas/kedenimas ir paruošimas
karšimui (išvaloma iki 99%).
● Vilnos paruošimas verpimui.
● Vilnos karšimas į vilnos pluoštą (iki 1000 GSM,
švarumas – 99 %), skirtą antklodžių, pagalvių,
antčiužinių užpildui, ar šlapiam vėlimui.

AlkaWool
Prekių ženklo registracijos liudijimas Nr. 72555

● Vilnos ir jos gaminių dezinfekavimas
ultravioletinių spindulių ir ozono spintoje.
● Vilnos gaminių vėlimas šlapio vėlimo mašina.
● Vilnos vėlimas adatine vėlimo mašina.

Tautinio paveldo produkto sertifikatas Nr. 00692

ES ECO ženklo valymo licencijos Nr. LT 6/003

Stipriausi Lietuvoje 2018.11.09 sertifikatas

● Šlapio vėlimo ir adatinės mašinų nuoma amatų
centre.

PRODUKTAI
● Išplauta ir iškedenta vilna.
● Vilna verpimui, karšiniams,
● Įvairios (lietuviškos) vilnos karšiniai
skirti rankiniam ir mašininiam vėlimui.
● Vilnos karšinio pluoštai skirti uždaros
vilnos patalynei.
● Dygsniuotos antklodės,
pagalvės,
antčiužiniai su natūraliu vilnos karšiniu.
● Vilnos kilimėliai
su
tolimųjų
infraraudonųjų spindulių įdėklais skirti
lokaliam šildymui, sveikatinimui ir
gyvūnams.
● Putojantys kūno šveistukai su vilna,
vilnos pirštinės kūno šveitimui, pirties
aksesuarai iš vilnos.
● Veltos kepurės, skrybėlaitės.
● Velti batai, šlepetės, kojinės.

● Patalynės su vilnos užpildu siuvimas pagal
individualius užsakymus. Maksimalus dygsniuotos
antklodės dydis - 240x270 cm.

● Šifono šaliai, šilko skraistės ir kiti
gaminiai su vilnos dekoru.

● Rankinio vėlimo šlapiuoju būdu stalų gamyba
pagal individualius užsakymus.

● Velti interjero paveikslėliai.

● Vėlimo kursai, aprūpinant darbo vietomis,
įrankiais ir medžiagomis.
● Krovininio transporto paslaugos (iki 15 m³).

● Vilnos gaminiai su Baltijos gintaru
sukcinitu.

