
 خرید فرش تشریفات

 در هَرد فزش تطزیفات چِ هیذاًیذ؟

 فزش تطزیفات در چِ هکاى ّایی هفزٍش هی ضَد؟

 خزیذ فزش تطزیفات تِ چِ غَرت هی تاضذ؟

 فزش تطزیفات طزح ٍ ًقطی اس سجادُ فزش هاضیٌی هی تاضذ کِ ًِ تٌْا در هساجذ تلکِ سایز هکاى ّا کارتزد دارد.

 اشینی:سجاده فرش م

 ضزٍع تافت سجادُ فزش در ضْز فزش کاضاى ضکل گزفت

 تذیي غَرت کِ تز ایي فکز ضذًذ، فزضی هٌاسة هساجذ ٍ هکاى ّای هذّثی تافت تشًٌذ.

 در ٍاقغ یک فزضی کِ هخػَظ هسجذ تاضذ تایذ کارتزدّای سیز را هی داضت:

 َضص دّذ.ًحَُ هتزاص فزش هسجذ تگًَِ ای تاضذ کِ توام قسوت ّای هسجذ را پ 

 .اًذاسُ ی فزش هسجذ تگًَِ ای تاضذ کِ تزاحتی هفزٍش ضَد ٍ قاتل ضست ٍ ضَ تاضذ 

 .طزح ٍ ًقص فزش هسجذ هختع هکاى ّای هذّثی تاضذ 

 .طزح ّای فزش هسجذ قاتلیت هٌظن کزدى غف ًواسگشار را داضتِ تاضذ 

 .ّوچٌیي فزش هسجذ جْت قثلِ را تزای ًواسگشار تؼییي ًوایذ 

  تگًَِ ای تاضذ کِ تا پاخَر تاال تزاحتی پارُ ًگزدد.جٌس فزش هسجذ 

 لذا ضزکت ّای فزش هاضیٌی ضزٍع تِ تافت سجادُ فزش ًوَدًذ.

 ویژگی سجاده فرش ماشینی:

 سجادُ فزش ّا تػَرت رل ّای هستطیلی تافت سدُ هی ضذًذ کِ تزاحتی هفزٍش هی ضذًذ.

 ای سجادُ فزش تستِ تِ هتزاص هسجذ هتغیز است.ساًتی هتز تَد ٍ طَل رل ّ 06ػزؼ ایي رل ّا کن ٍ حذٍد 



ّوچٌیي طزح ٍ ًقص سجادُ فزش ّا دارای هٌارُ ٍ حاضیِ ّای هذّثی تَد کِ ّن هختع هکاى هذّثی تَد ٍ ّن 

 ایٌکِ جْت قثلِ را تزای ًواسگشار هؼیي هی کزد.

 جٌس سجادُ فزش ، دقیقا جٌس فزش هاضیٌی تَد.

 طرح و نقش سجاده فرش:

طزح ٍ ًقطِ سجادُ فزش هاًٌذ فزش هاضیٌی ًیست ٍ در کل هی تَاى گفت کِ طزح فزش سجادُ ای دٍ دستِ اغلی 

 دارد:

 سجادُ فزش طزح هحزاتی:

ّواى طَرکِ اس ًام ایي طزح هطخع است ، ًقص هحزاب ًواسگشار ٍ طزح ّای هٌارُ هساجذ در ایي طزح اس فزش 

 هی خَرد. سجادُ ای تِ چطن

 ًَک هحزاب در ٍاقغ تؼییي کٌٌذُ جْت قثلِ در هسجذ هی تاضذ.

 ایي طزح دارای یک طزح هحزاب تِ ّوزاُ گل ّای تتِ جقِ در حاضیِ فزش هی تاضذ.

 فزش هحزاتی یا سجادُ فزش هحزاتی طزحی ضلَؽ هی تاضذ.

 در ٍاقغ فزش هحزاتی تیطتز هَرد پسٌذ اّل ضیؼِ ٍ ایزاًیاى هی تاضذ.

 دُ فزش طزح تطزیفاتی:سجا

 فزش سجادُ ای طزح تطزیفاتی یا فزش تطزیفاتی در ٍاقغ تسیار سادُ تز اس فزش هحزاتی هی تاضذ.

 تذیي ضکل کِ اٍال سهیٌِ فزش تطزیفات یک طزح تسیار سادُ ٍ یا تذٍى طزح هی تاضذ.

جْت قثلِ را هطخع هی  حاضیِ سجادُ فزش تطزیفات هؼوَال یک حاضیِ تاریک ٍ یا دٍ حاضیِ تاریک است کِ

 ًوایذ.



تؼٌَاى ّوچٌیي تؼٌَاى فزش ّتلی ٍ ًیش فزش تطزیفاتی ػالٍُ تز هفزٍش کزدى هساجذ، تؼٌَاى فزش راُ پلِ ای ، 

 کٌارُ ، تؼٌَاى فزش قزهش در هزاسوات تطزیفاتی کارتزد دارد.

 لذا خزیذ فزش تطزیفات تسیار تیطتز اس سجادُ فزش هحزاتی هی تاضذ.

 کیفیت فرش تشریفات:

 دقیقا ّواى کیفیت فزش هاضیٌی هی تاضذ.کیفیت فزش تطزیفات 

 ػَاهل هَثز تز کیفیت فزش تطزیفات تز قیوت فزش تطزیفاتی ًیش دخیل اًذ.

 لذا تایذ ایي ػَاهل را تخَتی ٌّگام خزیذ فزش تطزیفات در ًظز داضتِ ٍ تطخیع دّیذ کِ اس جولِ ی ایي ػَاهل:

 کیفیت ًخ 

 کیفیت ضاًِ ٍ تزاکن 

 ُکیفیت دستگاُ تافٌذ 

 کیفیت اّار 

 کیفیت ًخ فزش تطزیفات:

 زای هکاى ّای ضلَؽ استفادُ هی ضًَذ.فزش ّای ضتزیفاتی ت

 در ٍاقغ فزش تطزیفاتی تیطتز جٌثِ کارتزدی دارد تا جٌثِ تشییٌی

پس تْتزیي ًَع ًخی کِ هیتَاى پیطٌْاد داد تزای یک فزش تطزیفات هاضیٌی ، ًخ اکزٍلیک ّیت ست ضذُ هی 

 تاضذ.

 هػٌَػی هَجَد در تاسار هی تاضذ.ًخ اکزٍلیک ّیت ست ضذُ را تِ جزئت هی تَاى گفت کِ تْتزیي الیاف 

 ایي الیاف تسیار ضثیِ اتزیطن طثیؼی ٍ تا ّواى کیفیت تاال هی تاضذ.



اگز فزش تطزیفاتی خزیذاری هی کٌیذ کِ تا ًخ اکزٍلیک ّیت ست ضذُ هی تاضذ. تاس تایذ راُ ّای تطخیع ًخ 

 اکزٍلیک در تافت سجادُ فزش را تطخیع دّیذ.

 خ ّا هی تاضذ.چزا کِ ّن قیوت سجادُ فزش تا ًخ اکزٍلیک تاالتز اس سایز ً

 اى ًخ اکزٍلیک تِ ضوا تحویل ًکٌٌذ.ٍ ّن ایٌکِ سایز ًخ ّای تی کیفیت هَجَد در تاسار را تؼٌَ

 ًحَُ تطخیع ًخ اکزٍلیک ّیت ست ضذُ در تافت فزش تطزیفات؟؟؟؟؟

 کیفیت تافت فزش تطزیفات:

 اکن سجادُ فزش هی تاضذ.کیفیت تافت فزش تطزیفات ، ّواى ضاًِ ٍ تز

 ایي ًکتِ هسلن است کِ تا افشایص ضاًِ فزش کیفیت ظاّز سجادُ فزش تطزیفاتی ضوا افشایص پیذا هی کٌذ. 

 ٍ ضوا فزش تطزیفاتی تا ظاّزی دستثاف گًَِ خَاّیذ داضت.

فزش تاال خَاّذ ّن ایٌکِ تا افشایص تزاکن در سجادُ فزش تطزیفاتی فطزدگی ٍ تزاکن در ًتیجِ استحکام سجادُ 

 رفت.

ضاًِ تستِ تِ تَدجِ ضوا ٍ تزاکن  066ضاًِ ٍ یا  066تْتزیي ضاًِ ٍ تزاکن پیطٌْادی تزای یک فزش تطزیفاتی ضاًِ 

 هی تاضذ. 5006ٍ یا  5506ّای 

 کیفیت دستگاُ سجادُ تاف:

سجادُ تاف ّواى دستگاُ تافٌذُ فزش هاضیٌی هی ضَد کِ در قالة اًذاسُ سجادُ فزش ٍ طزح سجادُ فزش  دستگاُ

 تغییز رٍیِ دادُ اًذ.

لذا تْتزیي دستگاُ ّای فزش هاضیٌی ٍ یا ّواى دستگاُ ّای سجادُ تاف هی تَاى تِ دستگاُ ّای ضًَْز ٍ ًٍَیل اس 

 کطَر آلواى اضارُ کزد.



جْت ػالی ّستٌذ کِ دقیقا ّواى ضاًِ ٍ تزاکوی کِ تِ دستگاُ هی دّین رٍی سجادُ فزش پیادُ  ایي دستگاُ ّا اسیي

 ساسی هی کٌٌذ.

 کیفیت اّار سجادُ فزش تطزیفات:

 هزحلِ پس اس تافت سجادُ فزش ، هزحلِ پزداخت آى هی تاضذ.

 تذیي ضکل کِ سجادُ فزش ضوا ٍارد هزحلِ آّار سًی هی ضَد.

تای رٍی آّار سجادُ فزش تاضذ ، تافت سجادُ هستحکن ًخَاّذ تَد ٍ تا پاخَر ٍ کاتزد  لذا اگز کوی ٍ کاستی

 فزش تطزیفات پارُ خَاّذ ضذ.

ب سجادُ را اس تیي خَاّذ تزد ٍ حالت کَتیذگی ّوچٌیي اگز آّار سجادُ فزش اس حذ استاًذارد تاالتز رٍد ، خا

 ٍچسثٌذگی تِ سجادُ فزش خَاّذ داد کِ دیگز فزش تطزیفات ضوا قاتل استفادُ ًخَاّذ تَد.

 ّوچٌیي آّار یکذست ٍ تِ اًذاسُ در سجادُ فزش تسیار هْن هی تاضذ.

 خرید سجاده فرش تشریفات:

 یک ػاهل هْوی کِ در خزیذ فزش تطزیفاتی تایذ هذ ًظز داضتِ تاضیذ، ًَع خزیذ ضوا هی تاضذ.

تْتزیي ًَع خزیذ سجادُ فزش ، اس درب کارخاًِ سجادُ فزش ٍ یا خزیذ ایٌتزًتی ٍ هستقین اس کارخاًِ سجادُ تاف 

 هی تاضذ.

 .تذیي ضکل ّن ضوا سجادُ فزش را تِ قیوت تَلیذی خَاّیذ خزیذ 

 .ّن ایٌکِ تزاحتی تِ کیفیت سجادُ فزش اطویٌاى پیذا هی کٌیذ 

 دی در خرید فرش تشریفاتی:کلمات کلی

فزش تطزیفات ، فزش تطزیفاتی ، قیوت فزش قزهش راُ پلِ ، فزش قزهش ، هَکت حاضیِ دار ، اجارُ فزش قزهش 

 تطزیفاتی ، قیوت فزش ّتلی 



 


