
 شانه کاشان: 077 فرشخربد 

 فرش های ماشینی بدلیل تنوع در طرح و نمشه  و نوع بافت دسته بندی های مختلفی دارند .

 لذا هنگام خرید فرش می بایست با توجه به عوامل زیر فرش را انتخاب کنید از جمله:

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 طرح و نمشه فرش ماشینی 

 رنگ فرش ماشینی 

 متراژ فرش ماشینی 

 نوع الیاف فرش 

 شانه کاشان صحبت کنیم. 077یم در مورد خرید فرش در این مماله می خواه

 خرید فرش :

همانطور که ذکر کردیم هنگام خرید فرش یکسری عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند و شما 

 :مشتریان زمان خرید فرش این عوامل را باید در نظر داشته باشید از جمله

 تعیین می کنید:ابتدا نوع جنس فرش خود را 

الیاف های مختلفی در زمینه فرش ماشینی با کیفیت های مختلف و نیز لیمت های مختلف وجود دارند 

 از جمله:

 نخ اکرولیک 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 تک نخ 

  نخBCF 

 نخ اکرولیک:

 ماشینی می باشد.از لحاظ کیفی و نیز زیبایی فرش میتوان گفت که نخ اکرولیک بهترین نخ فرش 

 این نخ کامال با الیاف طبیعی رلابت می کند و به پای کیفیت الیاف طبیعی می رسد.

 در فرش ماشینی از الیاف اکرولیک هیت ست شده استفاده می کنند.

 خود الیاف اکرولیک حالت پفکی و شبیه پشم طبیعی دارد که باعث پرزدهی فرش می شود.

ست به خاصیت کشسانی و مماومت نخ اضافه می شود و در نتیجه لطر  لذا با استفاده از عملیات هیت

 نخ کاهش یافته و براق تر می شود و پرزدهی به فرش ماشینی نمی دهد.



همچنین به نسبت کیفیت باالی نخ اکرولیک، لیمت فرش ماشینی با نخ اکرولیک نیز زیادتر از سایر 

 نخ ها خواهد بود.

 مزایای نخ اکرولیک نسبت به سایر نخ ها:

 مماومت بسیار باال در برابر سوختگی 

 مماومت باال در برابر رطوبت و بیدخوردگی 

 عدم ساییدگی در فرش بر اثر پاخور باال 

 عدم بوی نفت و پالستیک در بافت فرش 

 نخ اکرولیک ظاهری دستباف گونه به فرش ماشینی می دهد 

 نخ پلی استر:

 .لذا این نخ نیز پرزدهی نخواهد داشتو مواد نفتی می باشد،  تیکتر پالسبافت اصلی نخ پلی اس

اگر در یک محیط کم رفت و آمد بدنبال فرشی لیمت مناسب می گردید فرش ماشینی با نخ پلی استر 

 فرش مناسبی می باشد.

 نخ ورژن:

 یز بافتی پالستیک دارد ولی از نظر ظاهر شبیه نخ پلی استر نخواهد بود.این نخ ن

 در والع ظاهری بهتر از نخ پلی استر و شبیه هب الیاف اکرولیک دارد.

اگر بدنبال ظاهر زیبا در فرش ولی لیمت مناسب هستید فرش ماشینی با نخ ورژن بهترین گزینه می 

 باشد.

 الیاف تک نخ:

 اف تک نخ در والغ ترکیبی از دو نخ پلی استر و اکرولیک در بافت فرش ماشینی می باشد.الی

 با توجه به گران بودن الیاف اکرولیک بصورت صد در صد در فرش ماشینی ، 

فروشندگان فرش ماشینی جهت رعایت حال مشتریان فرش ماشینی با ترکیبی از دو نخ اکرولیک و 

 ید کردند.پلی استر تول

بدین شکل که زمینه اصلی فرش با نخ اکرولیک خواهد بود و حاشیه های فرش با نخ پلی استر خواهد 

 بود.

 :  BCFنخ 

 این نخ نیز با مواد پالستیکی و نفتی تولید می شود و شبیه نخ پلی استر و ورژن می باشد.

ی باشد که بصورت رشته های طوالنی اما تنها تفاوت نخ بی سی اف با نخ پلی استر در طول نخ م

 بهم پیوسته تولید می شود.



نیز مانند نخ اکرولیک طی فرایند هیت ست شدن بر مماومت آن افزوده می شود و    BCFهمچنین نخ 

 می شود.فرش نیز باعث نرم و لطیف شدن نخ 

 رنگ فرش ماشینی:

 هنگام خرید فرش ماشینی شما در مورد رنگ فرش باید دو نکته را بدانید:

  یکی پالت رنگ بندی فرش 

  دوم رنگ پس زمینه و رنگ اصلی فرش 

 رنگ 8رنگ و یا  07شانه  077هنگام خرید فرش معموال ذکر می کنند مثال: فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی تعداد رنگ های بکاربرده شده در فرش ماشینی می باشد در والع

 که مسلما هرچه این رنگ ها بیشتر باشد فرش خوش آب و رنگ تری خواهید داشت. 

همچنین رنگ زمینه فرش مثال فرش هالیدی با رنگ زمینه سرمه ای که باز با توجه به دکوراسیون 

 خواهید بود. خود ، شما تعیین کننده رنگ زمینه فرش

 طرح و نمشه فرش ماشینی:

 فرش های ماشینی امروزه شامل صد ها نوع طرح و نمشه هستند.

حتی فرش ماشینی در لالب فرش مدرن امروزه روانه بازار شدند که در طرح و نمشه های کامال 

 مدرن و فانتزی که مناسب سبک و دکوراسیون آپارتمان ها هستند روانه بازار فرش شدند.

 شینی کامال به سلیمه شما خریداران می باشد.انتخاب طرح و نمشه فرش ما

 متراژ فرش ماشینی:

 یکی دیگر از عواملی که زمان خرید فرش شما تعیین کننده ان هستید، متراژ فرش ماشینی می باشد.

 بسته فضایی که میخواهید فرش را مفروش نمایید اندازه فرش خود را تعیین می کنید.

 نکته هنگام تعیین اندازه فرش:

 .در فرش را بزرگ نگیرید که از گوشه های دیوار باال بزندآنم

 و انمدر فرش را کوچک نگیرید که مدام فرش در حرکت باشد و موجب پارگی فرش شما شود.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

داشتند اما امروزه با پیشرفت های فراوان در صنعت  337اولین فرش های ماشینی تنها یک شانه 

 فرش ماشینی شمال شانه و تراکم های بسیاری در فرش خواهیم بود که عبارتند از:

 شانه های مورد بافت در فرش ماشینی:



 447  

 077 

 077 

 0777 

 0077 

 0077 

 تراکم های مورد بافت در فرش ماشینی:

 0077 

 0007 

 0007 

 3777 

 3077 

 4777 

 شانه: 077فرش 

شانه  077شانه نکته ای دارد که شما عزیزان هنگام خرید فرش  077شانه و خرید فرش  077فرش 

 :باید به ان دلت کنید

 داریم: 077نوع بافت فرش  ما چند

  شانه تبدیلی 077فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه والعی 077فرش 

 شانه تبدیلی چیست؟ 077فرش 

 شانه بافت زده می شود. 077شانه تبدیلی روی دستگاه فرش  077این گونه می باشد که فرش 

 شانه ست می کنند و شانه فرش را باال می برند. 077فرش شانه را در لالب  077یعنی فرش 

خواهد  077نخواهند توانست تولید کنند ، و فرش حدودا شانه  077در والع دلیك فرش با شانه 

 داشت.

اما با همان  شانه والعی خواهد بود. 077شانه تبدیلی بسیار مناسب تر از فرش  077اما لیمت فرش 

 شانه  077رش ماشینی نمشه ف

 شانه: 077فرش طرح 

شانه طرح جدید  077می باشد اما بدلیل نوع دستگاه  077شانه همان  077شانه در فرش طرح 

 شانه لدیمی دارند. 077کیفیت بافت باالتری نسبت به فرش های 



 رنگ به ده رنگ ارتما پیدا کرده  8شانه جدید از  077پالت رنگ بندی دستگاه های 

 را براحتی پیاده سازی می کنند. 077شانه با شانه  077لذا نمشه هایی فرش 

 والعی: هشان 077فرش 

 را روی فرش پیاده سازی می کند. 077شانه والعی دلیما شانه  077دستگاه بافنده فرش 

غیر والعی خواهند  077نسبت به سایر فرش های  و دستباف گونه تری ر و متراکم ترلذا بافت ریز ت

 داشت.

 والعی و غیر والعی: 077تفاوت های فرشهای 

  شانه والعی همانطور که گفتیم بافت ریزتر و متراکم تر و دستباف گونه تر دارند. 077فرش 

  شانه غیر والعی است. 077شانه والعی کمتر از فرش  077ارتفاع نخ خاب فرش 

  غیر والعی است. 077شانه والعی کمتر از فرش های  077وزن فرش 

  والعی شناسنامه محصول و برپسب محصول حتما در پشت فرش لید می  077در فرش های

 شود.

 077ش همچنین با حساب کردن شانه و تراکم فرش می توانید کامال متوجه والعی بودن فر 

 شانه شوید

 

 :شانه 077خرید فرش 

 شانه نسبت به سایر شانه و تراکم های فرش باید دلت زیاد تری داشته باشید. 077هنگام خرید فرش 

شانه والعی و به لیمت گران  077را بجای فرش  077چرا کخ براحتی می توانند فرش های طرح 

 والعی به شما غالب کنند. 077فرش 

شانه خود اطمینان حاصل کنید و با وسواس بیشتری مراکز معتبر فروش  077ید از خرید فرش لذا با

 شانه را پیدا کنید. 077فرش 

 کاشان: شانه 077خرید فرش 

 یکی از مراکز خرید معتبر فرش ، خرید فرش کاشان و خرید فرش از شهر فرش کاشان می باشد.

راحتی با مراجعه به درب شهر فرش کاشان دارای صدها واحد تولیدی فرش می باشد و شما ب

 را تهیه نمایید.  077شانه به لیمت عمده و نیز با کیفیت والعی فرش  077کارخانه می توانید فرش 

 


