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Kelly & Windsor bedrijfsprofiel

Kelly & Windsor Australia ontwerpt, produceert 

en distribueert een exclusieve collectie van luxe 

specialiteits dekbedden gemaakt van Australische 

alpacawol en andere natuurlijke vezels. 

• Exclusieve en premium kwaliteit luxe beddengoed 

  collecties

•Uniek assortiment met innovatieve ontwerpen en   

stijlen

•Vijftien jaar ervaring in het verwerken van alpacawol 

in beddengoed

•Gespecialiseerde focus - alpaca beddengoed is onze 

core-business

•Innovatieve merken en stijlen die passen bij de 

Australische en internationale markt

•Verticale fabrikant met state of the art technologie

•In Australië geproduceerd met Australische 

alpacawol

Het toppunt van luxe en slaapcomfort.



Alpaca’s in Australië

Alpaca’s werden midden jaren 80 vanuit Zuid-Amerika naar 

Australië geïmporteerd. Vandaag zijn er ongeveer 150.000 

alpaca’s in Australië, wat de grootste populatie is buiten Zuid-

Amerika.

Alpaca’s zijn zeer geschikt voor het Australische klimaat en de 

omstandigheden. Met de hoge kwaliteit van het Australische eten 

en veterinaire zorg, is de kwaliteit van Australische alpacawol van 

wereldklasse.

Alpaca’s zijn te vinden in heel Australië maar vooral langs de 

oostelijke kust. Sommige fokkers zijn in het bezit van een paar 

alpaca’s, voornamelijk als huisdieren, terwijl commerciële fokkers 

honderden of duizenden dieren kunnen hebben. Australië’s 

grootste alpaca stoeterij is Millpaca, in Berry, ten zuiden van 

Sydney, met meer dan 4.000 alpaca’s.

Er zijn 2 verschillende soorten alpaca’s, Huacaya en Suri.

De Huacaya komt het meest voor, met een hogere krimp 

gecombineerd met een luxe zachte en dichtere wol. Dit maakt 

het een ideale vulling voor dekbedden.



Australische alpacawol

Alpaca’s worden gemidddeld één keer per jaar geschoren 

en de gewonnen wol per dier ligt tussen de 3 en 4 kilo 

en is zeer schoon en vrij van lanoline. Na het klasseren, 

wordt alpacawol gewassen met een natuurlijk organisch 

wasmiddel om schade te voorkomen.

Zelfs met een goede wolopbrengst van ieder dier is de 

jaarlijkse alpacawol opbrengst in Australië relatief klein; 

ongeveer 150 ton. Dat is voor commerciële textiel normen 

erg klein.

Het gelimiteerde aanbod van kwaliteits alpacawol 

beperkt de hoeveelheden van de commerciële producten 

die kunnen worden geproduceerd voor de lokale en 

internationale markten.

Alpacawol is een exclusief en zeldzaam natuurlijke vezel, 

met meer vraag dan aanbod. Wereldwijde productie van 

alpaca is minder dan 1/100 van 1% van schaapswol.



Alpacawol in beddengoed

Er zijn verschillende hoofdeigenschappen die belangrijk 

zijn bij het ontwerpen van een dekbed. Natuurlijk is de 

eerste warmte. Maar er zijn ook andere factoren die net 

zo belangrijk zijn; balans in temperatuur, zachtheid, vocht 

absorptievermogen, duurzaamheid, comfort en gemakkelijk 

te onderhouden.

Gezien het bovenstaande is alpacawol een ideaal natuurlijk 

vulmateriaal voor gebruik in dekbedden.

◊ Zacht met een luxe identiteit

◊ Lichtgewicht & comfortabel warm

◊ Optimale thermische prestaties, superieur comfort en 

warmte

◊ Lichtgewicht – warmte zonder het gewicht met een semi-

holle vezel

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de 

zomer

◊ Hoogwaardig en duurzaam

◊ Luchtig & goede veerkracht

◊ Natuurlijk, vrij van chemicaliën & milieuvriendelijk

◊ Anti allergisch - alpacawol bevat geen lanoline

◊ Natuurlijk brandwerend



Eigenschappen van Kelly & Windsor 
alpaca dekbedden

De vulling –

◊ Premium kwaliteit Australische alpacawol

◊ Uitstekende warmte zonder het gewicht

◊ MicroCombed voor een optimale luxe zachtheid en identiteit

◊ Pure, natuurlijke wol en vrij van chemicaliën

Stof van de tijk, binding en decoratieve sjerpen–

◊ Superfijne kwaliteitsstoffen voor export

◊ Supima & Tencel satijn

◊ Bamboe & katoen satijn

◊ Superfijne garen 60/1 en 40/1 Ne

◊ Hoge draad tellende constructie – 230, 300 and 330 t/c inch

◊ Satijne bindingskleuren voor geselecteerde collecties

◊ Zachte enkelvoudige naad voor de binding

UltraSoft naadloos quilten –

◊ Exclusief voor alle K&W alpaca dekbedden

◊ Geen potentiële vezelmigratie

◊ Zachter dan traditioneel quilten. Minder stiksels = een zachter   

 dekbed

◊ Warmer dan traditionele dekbedden omdat er meer lucht in  

 wordt opgesloten Verbeterd uiterlijk,

◊ Nooit meer gestikte lijnen zichtbaar op je dekbedovertrek

Verpakking –

◊ Nieuwe stijl – in de verpakking wordt de hoek van het dekbed  

 weergegeven met de presentatie insert

◊ Stoffen draagtas met geborduurde versiering

◊ Informatieve en onderscheidende inserts, met een Australian  

 Made hangkaartje



Consumenten voordelen van alpaca 
dekbedden

Alpaca dekbedden bieden consumenten een unieke 

ervaring in slaapcomfort.

◊ Zacht met een luxe identiteit

◊ Lichtgewicht maar comfortabel warm

◊ Uitstekende warmte-gewichtratio

◊ Premium kwaliteit – vulling van natuurlijke alpacawol,  

 met superfijne stoffen voor de tijk en binding

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de  

 zomer

◊ Natuurlijk, biologisch afbreekbaar en vrij van chemicaliën,  

 Oeko Tex gecertificeerd

◊ Natuurlijk brandwerend

◊ Anti allergisch

◊ Vijf jaar kwaliteitsgarantie



Pure 100% alpaca dekbedden – het toppunt in luxe slaapcomfort.

Eigenschappen

◊ 100% pure, natuurlijke, premium kwaliteit vulling van   

 alpacawol

◊ Superfijne Supima & Tencel mix (50/50) satijnen stof

◊ Gekleurde decoratieve binding en luxe sjerp

◊ Natuurlijke materialen vrij van chemicaliën

◊ Biologische afbreekbaar en milieuvriendelijk 

◊ Vijf jaar kwaliteitsgarantie

◊ Uniek genummerd, authentiek en oprecht

Klantenvoordelen

◊ Luxueus zacht met een mooie drapeerbaarheid 

◊ Comfortabel warm en lichtgewicht, warmte zonder het   

 gewicht

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de zomer

◊ Anti allergisch en zonder chemicaliën, Oeko Tex gecertificeerd

◊ Natuurlijk brandwerend

◊ UltraSoft naadloos quilt design, wat zachter en warmer is

Alpaca Gold quilt collection

◊ 200 – Het lichtste, koelste zomer alpaca dekbed ter wereld

◊ 300 – Medium gewicht alpaca dekbed voor warmere klimaten 

◊ 400 – Zwaarder gewicht alpaca dekbed met dubbele lagen  

 voor koudere klimaten

◊ 500 – Winter gewicht dekbed voor koude nachten

◊ 600 – Een super warm dekbed met dubbele lagen geschikt  

 voor erg koude klimaten



Een innovatie in alpaca dekbedden, alpacawol gemengd met 

bamboe vezel

Eigenschappen

◊ Vulling van 50% alpacawol & 50% bamboevezel

◊ Superfijne bamboe & katoen mix (60/40) high thread count  

 satijnen stof

◊ Gekleurde decoratieve binding en luxe sjerp

◊ Biologische afbreekbaar en milieuvriendelijk 

◊ Duurzame en vernieuwde vezelbron

◊ Vijf jaar kwaliteitsgarantie

Klantenvoordelen

◊ Luxueus zacht met een mooie drapeerbaarheid 

◊ Comfortabel warm en lichtgewicht, warmte zonder het   

 gewicht

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de zomer

◊ Anti-bacterieel and anti-geurtjes

◊ Anti allergisch en vrij van chemicaliën, Oeko Tex gecertificeerd

◊ UltraSoft naadloos quilt design, wat zachter en warmer is

◊ Machine wasbaar

Alpaca Bamboo dekbedden collectie

◊ 200 – super lichtgewicht dekbed voor de zomer en warme tot  

 tropische klimaten

◊ 300 – medium gewicht dekbed voor het gehele jaar en voor  

 waarmere klimaten 

◊ 400 – twee binnenste wol lagen van 200g met een unieke  

 thermische luchtzak geschikt voor koudere klimaten

◊ 600 – twee binnenste wol lagen van 300g met een unieke  

 thermische luchtzak geschikt voor erg koude klimaten



Premium kwaliteits dekbedden van alpaca & wol met een 

uitstekend warmte-gewichtratio

Eigenschappen

◊ 60% alpacawol & 40% wol – natuurlijke vezel comfort

◊ Superfijne katoen, high thread count satijnen stof

◊ Gekleurde decoratieve binding en luxe sjerp

◊ Vijf jaar kwaliteitsgarantie 

Klantenvoordelen

◊ Luxueus zacht met een mooie drapeerbaarheid 

◊ Comfortabel warm en lichtgewicht, warmte zonder het  

 gewicht

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de  

 zomer

◊ Anti allergisch en vrij van chemicaliën

◊ Duurzaam en slijtvast

◊ UltraSoft naadloos quilt design, wat zachter en warmer is

Alpaca Classic dekbedden collectioe

◊ 300 – medium gewicht alpaca dekbed voor het gehele  

 jaar en warmere klimaten 

◊ 450 – een winter dekbed voor koude nachten



Een betaalbaar, kwaliteitsdekbed met een mix van alpaca & 

wol met een goede warmte-gewichtsverhouding

Eigenschappen

◊ Vulling van 50% alpacawol & 50% wol, natuurlijke vezel  

 comfort

◊ Premium kwaliteit, tijk van high thread count katoenen  

 stof

◊ Vijf jaar kwaliteitsgarantie

Klantenvoordelen

◊ Luxueus zacht met een mooie drapeerbaarheid 

◊ Comfortabel warm en lichtgewicht, warmte zonder het  

 gewicht

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de  

 zomer

◊ Anti allergisch en vrij van chemicaliën

◊ Duurzaam en slijtvast

◊ UltraSoft naadloos quilt design, wat zachter en warmer is

Alpaca Wool dekbedden collectie

◊ 300 – medium gewicht alpaca dekbed voor het gehele  

 jaar en warmere klimaten

◊ 450 – een winter dekbed voor koude nachten



De Kelly & Windsor All Seasons alpaca dekbedden collectie is 

nieuw voor 2016.

Twee alpaca dekbedden die aan elkaar kunnen worden geklemd 

om vier seizoenen van slaapcomfort te bieden.

Zomer – een 200g lichtgewicht alpaca dekbed die perfect is voor 
warme avonden

Lente & Herfst – een 300g warmer, medium gewicht alpaca 

dekbed die ideaal is voor koelere avonden

Winter – klem de twee dekbedden aan elkaar voor de koude 

winternachten. Ervaar de ultieme luxe in warmte en slaapcomfort

 - 100% pure alpaca vulling

 - Superfijne Supima/Tencel satijne stof voor de tijk

 - Super zachtheid en het toppunt van pure luxe

 - Vulling van 50% alpaca & 50% bamboe vezel 

 - Superfijne bamboe & katoen satijne tijk (60% bamboe,  

 40% katoen)

 - Anti-bacterieel, anti-allergisch

 - Uitzonderlijke vocht absorptievermogen - droog en warm

 - Machine wasbaar

 



Internationale promotie van export

Retail mogelijkheden - 

◊ In Australië gemaakt met Australische alpacawol

◊ Nieuw, innovatief en een punt van verschil

◊ Gelimiteerde oplage en exclusief

◊ Uniek verhaal met een sterke belangstelling van de consument  

 in alpaca’s Premium kwaliteitsbereik van gecoördineerde  

 dekbedden 

◊ Sterk merkprofiel en onderscheidende verpakking

◊ Toegewijde sales support en service, tijdige levering en   

 redelijke minimum bestelhoeveelheden 

◊ Onderscheidende en aanvullende collecties - midden tot high- 

 end, die voldoen aan multi-channel sales mogelijkheden

◊ Erg goede ROI met potentie op een hoge omloopsnelheid van  

 de voorraad 

Multi-channel salesmogelijkheden - 

◊ Direct via detailhandel

◊ Online verkoop voor land en grensoverschrijdende verkoop

◊ Televisie shoppen

◊ Postorderbedrijven en catalogus winkelen

◊ Interieur design en decoratie

◊ Bruiloft en event geregistreerde sales

◊ Relatiegeschenken

◊ Vaste klantenkring

Het bovenstaande kan worden toegepast met ofwel het Kelly 

& Windsor merk, of met diverse private label mogelijkheden via 

meerdere kanalen.



Retail Kelly & Windsor alpaca dekbedden

K&W Alpaca dekbedden collecties –

Premium kwaliteit van materialen en innovatieve designs

Uitstekende prestaties en sales mogelijkheden

Uniek en anders ten opzichte van bestaande dekbedden 

collecties

Onderscheidende en exclusieve collectie & verpakking

Een high-end product uitbreiding om de reeds aanwezige 

beddencollecties aan te vullen

In Australië gemaakt met vijf jaar kwaliteitsgarantie

Exclusieve gebiedspolicy voor geautoriseerde retailers

Aantrekkelijke marge en effectieve prijsstructuur

Retailer support -

◊ Luxueus zacht met een mooie drapeerbaarheid 

◊ Comfortabel warm en lichtgewicht, warmte zonder het 

gewicht

◊ Vochtabsorberend - warm in de winter & koel in de 

zomer

◊ Anti allergisch en zonder chemicaliën, Oeko Tex 

gecertificeerd

◊ Natuurlijk brandwerend

◊ UltraSoft naadloos quilt design, wat zachter en warmer is



Export Mogelijkheden

De Kelly & Windsor alpaca dekbedden collecties kunnen op 

maat worden gefabriceerd om zo te voldoen aan wensen 

van de international export markt

◊ Maten tot 290cm breedte en 240cm lengte 

◊ Gewichten variëren van 200g (ultra-licht) tot 600g (ultra- 

 warm)

◊ Stoffen – verschillende stijlen en kleuren

◊ Binding in verschillende kleuren en afwerkingen

◊ Verpakkings opties beschikbaar om de locale markt te  

 bedienen

◊ Private merk label en verpakkingsopties zijn beschikbaar  

 in redelijke aantallen 

◊ Gepersonaliseerd borduurwerk mogelijk 

◊ Meertalige verpakkingg en voorschriftenlabel op aanvraag

◊ Exclusieve distributie en salesmogelijkheden voor   

 geselecteerde markten

Kelly & Windsor at Heimtextil 
fair, Frankfurt, January 2018
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