
 :فرش ماشینی جدید

امروزه با پیشرفته تر شدن دستگاه و ماشین آالت بافت فرش ماشینی هم کیفیت فرش ماشینی و هم 

بطوری که نقشه های بسیار  ذشته بسیار متفاوت تر شده است.ینی نسبت به گظرح  نقشه فرش ماش

 شدند. ر فرشنه بازاواجدیدی در قالب فرش ماشینی جدید ر

 در واقع می توان گفت کیفیت فرش ماشینی با دستگاه های بافنده جدید بسیار مرغوب می باشد.

 ست.همچنین طرح و نقشه ی فرش ماشینی بسیار بیشتر و جدید تر شده ا

 فرش ماشینی:

در ابتدای بافت فرش ماشینی در شهر فرش کاشان توسط کارخانه رسیندگی و حریر مخمل با مدیریت 

 بود و طرح و نقشه فرش ماشینی بسیار محدود می بود. 333الجوردی ، کیفیت شانه فرش ماشینی 

 نقشه بر می گردد به نوع دستگاه بافنده دیت در کیفیت بافت و طرح وین محوا

 ، پیشرفت در صنعت فرش ماشینی بسیار زیاد شد با استقبال مردم از خرید فرش ماشینی

 کیفیت فرش ماشینی جدید:

 یافاز نظر ال 

 از نظر شانه و تراکم 

 از نظر دستگاه بافنده 

 الیاف جدید فرش ماشینی:

 می توان به الیاف اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد. الیاف فرش ماشینی ترینبهترین الیاف و جدید

 با اینکه الیاف اکرولیک ، جز الیاف های مصنوعی محسوب می شود 

 برابری می کند. اما از نظر کیفیت کامال با الیاف های طبیعی

بافتی دستباف گونه به فرش ماشین  ماشینی با الیاف اکرولیک هیت ست شده، فرشبطوری که بافت 

 می دهد که با فرش دستباف برابری می کند.

 مزایای کیفیی الیاف اکرولیک:

  مقاومت بسیار باال در برابر حرارت و گرما و سوختگی 

  مقاومت بسیار باال در برابر رطوبت 

 دم ساییدگی فرش در برابر پاخور باالع 

 از نظر شانه و تراکم:

 :از جمله شانه های باالیی که امروزه در فرش ماشینی پیاده سازی می شوند



 می باشد. 0033و  0033و  0333شانه 

 همچنین تراکم های باالیی که در فرش ماشینی پیاده سازی می شوند از جمله:

3033  ،3033  ،0333  ،0033 

 از نظر دستگاه بافنده:

 ، دستگاه شونهر آلمان و وندویل بلژیک می باشد. دستگاه بافنده فرش ماشینیبهترین 

 کم را عینا روی فرش پیاده سازی می کنند.این دستگاه های کیفیت واقعی و عدد واقعی شانه و ترا

همچنین از نظر کیفی یک رچ اضافه تر پود به فرش ماشینی می دهند که این کار استحکام فرش 

 ماشینی را باال می برد.

 طرح و نقشه فرش ماشینی جدید:

 گل برجسته تولید می کنند. امروزه فرش های ماشینی را در قالب ساده  و

 فرش های گل برجسته و جست و خیز روی فرش ماشینی در مرحله اهار زنی انجام می شود.

به طوری که فرش در واقع زمان پرداخت فرش ماشینی حالت افت و خیز به فرش ماشینی می دهند 

 ماشینی شما حالت سه بعدی به خود پیدا می کند.

 امروزه با اپارتمانی شدن و مدرن شدن سبک زندگی ، همچنین با کوچک تر شدن منازل مسکونی و

 نیز آپارتمانی شدن منازل طرح و نقشه ی جدید از فرش ماشینی روانه بازار شدند.

 در واقع نقشه های جدید فرش ماشینی در قالب فرش مدرن و یا فرش فانتزی روانه بازار می شدند.

 وعی دارند از جمله:ای بسیار متنفرش های مدرن شاخه ه

o فرش ترک 

o فرش شنل 

o فرش شگی 

o گلیم فرش 

o فرش کودک 

o فریز فرش 

در بین فرش های فانتزی و یا فرش های مدرن پر فروش ترین فرش های مدرن می توان به گلیم 

 فرش و نیز فرش کودک اشاره نمود.

 لیم فرش ماشینی:ویژگی گ

 طرح و نقشه گلیم فرش ماشینی کامال برگرفته از گلیم فرش دستباف می باشد.

 گلیم فرش ماشینی  در شاخه فرش های پرز کوتاه دسته بندی می شوند.



 دستگاه بافنده فرش ماشینی و گلیم فرش ماشینی نیز کامال متفاوت از هم می باشد.

های ماشینی بدلیل پرز کوتاهی که دارند هم سبک تر هستند و نیز قیمت بسیار کمتری گلیم فرش 

 نسبت به فرش ماشینی نیز دارند.

گلیم فرش ماشینی بدلیل وزن کمتر نسبت به فرش ماشینی بهترین انتخاب برای فرش آشپزخانه هستند 

 که براحتی مفرو و براحتی شسته می شوند.

 فرش کودک:

 طرح و نقشه فرش کودک کامال متناسب با روحیه کودکان می باشد.

 بطوری که در نقشه فرش کودک از:

 شخصیت های کارتونی محبوب مانند تام و جری و یا باب اسفنجی استفاده می شود.

 فرش کودک بافت زده می شود. طرح های زمین بازی و خانه بازی در قالب

 طرح و نقشه های مدرن و کامال شاد متناسب با روحیه کودکان بافت زده می شود.

 نکته ای که در انتخاب فرش کودک مهم می باشد این است که:

کیفیت الیاف فرش اتاق کودک بسیار باید باال باشد و از بهترین جنس نخ فرش ماشین یا همان 

 ت شده در بافت فرش ماشینی کودک استفاده کرد.اکرولیک هیت سفالیا

 فرش اتاق کودک نباید جنس پالستیک و مواد نفتی باشد

 نوجوان نباید پرزدهی داشته باشد که برای کودکان ایجاد حساسیت کند.فرش اتاق کودک و 

در واقع فرش ماشینی کودک دقیقا روی دستگاه فرش ماشینی بافت زده می شود با این تفاوت که 

 طرح و نقشه فرش کودک کامال متفاوت از فرش ماشینی معمولی می باشد.

 فرش ماشینی جدید کاشان:

به روز ترین و جدید ترین نقشه و کیفیت های فرش ماشینی جدید ابتدا در شهر فرش کاشان شکل می 

 گیرد.

ده میتوانید در شهر فرش کاشان بطوری که شما جدید ترین نقشه های فرش ماشینی را به قیمت عم

 خریداری کنید.

 خرید فرش ماشینی جدید کاشان:

 بهترین نوع خرید نقشه های جدید فرش ماشینی در شهر کاشان می باشد اما به چه شکل؟

 سفر به شهر فرش کاشان؟؟ 



کاشان دور هستند خرید فرش ماشینی جدید با سفر به شهر کاشان با که از شهر فرش برای کسانی 

 صرف هزینه زیاد راه و نیز صرف زمان زیاد خواهد بود.

لذا کافیست که بصورت اینترنتی با شهر فرش کاشان و مراکز فروش عمده فرش ماشینی در شهر 

 کاشان ارتباط بگیرین

امپیوتر مدل های جدید فرش ماشینی را رویت نمایید و اقدام به خرید و تنها با یک موبایل یا یک ک

 جدیدترین فرش های ماشینی نمایید.


