
 شانه نگین مشهد: 077قیمت فرش 

 یکی ازمشکالتی که هنگام خرید فرش هر خریداری با آن دست و پنجه نرم می کند این است که فرش خود را از کجا تهیه کند؟

 این سوال مطرح می شود که خریداران فرش چطور می توانند به فروشندگان فرش ماشینی اطمینان حاصل کنند؟

 فرش ماشینی را تشخیص دهید و خبره شناخت فرش ماشینی خوب شوید.ابتدا بتوانید کیفیت 

 ثانیا کارخانجات بافت فرش ماشینی را بررسی کنید و نظرات مشتریان و سابقه کارخانه را پیگیری کنید.

 راه ساده تر اینکه چندین برند معتبر فرش ماشینی را پیدا کنید و اقدام به خرید فرش ماشینی نمایید.

 ندهای معتبر در زمینه بافت فرش ماشینی فرش نگین مشهد می باشد.یکی از بر

 شانه نگین مشهد کسب کنید. 077حال به شما اموزش می دهیم که چطور براحتی  اطالعاتی در زمینه نحوه خرید و قیمت فرش 

 شانه: 077فرش ماشینی 

مواد اولیه بسیار متنوع انواع مختلفی از کیفیت های  امروه بدلیل انواع متنوعی از دستگاه های بافت فرش ماشینی و نیز کیفیت

 فرش ماشینی وجود دارد.

 باشد و یا هر شانه دیگری یکسری عوامل ثابتی در کیفیت و قیمت آنها دخیل می باشند. 077فرش ماشینی چه در شانه 

ی در زمینه ی فرش ماشینی داشته پس کافیست این عوامل را بخوبی بررسی کنید که هنگام خرید فرش ، یکسری اطالعات پایه ا

 باشید.

 شانه: 077بررسی عوامل دخیل بر کیفیت و قیمت فرش ماشینی 

 شانه تاثیر گزار است. 077شانه و هم بر قیمت فرش ماشینی  077عواملی که ذکر می کنیم هم بر کیفیت فرش 

 فقط نکاتی که وجود دارد این است که:

 ی شود ما منظورمان هم کیفیت باطنی فرش ماشینی و هم کیفیت ظاهری زمانی که حرف از کیفیت فرش ماشینی م

 فرش ماشینی خواهد بود.

 .همچنین همانطور که گفتیم عوامل گفته شده هم بر کیفیت و هم بر قیمت فرش ماشینی تاثیرگزارند 

 .همچنین عوامل ذکر شده شامل تمام فرش ماشینی با هر شانه و تراکمی می باشد 

 کیفیت و قیمت فرش ماشینی:عوامل دخیل بر 

 ) نخ فرش ماشینی ) کیفیت باطنی و نیز ظاهری 

 ) شانه و تراکم فرش ماشینی ) کیفیت باطنی و نیز ظاهری 

 )  پالت رنگ بندی فرش ماشینی ) کیفیت ظاهری 

 ) دستگاه بافنده فرش ماشینی ) کیفیت باطنی 

 ) برند فرش ماشینی ) کیفیت ظاهری و باطنی 

 نخ فرش ماشینی:

 نخ فرش ماشینی نیز کیفیت های بسیار متفاوتی دارد و انواع نخ با جنس های متفاوت در فرش ماشینی بافت زده میشوند.

 :نخ های متداول در بافت فرش ماشینی جنس از جمله ی

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 تک نخ 



 هیت ست شده نخ اکرولیک 

 

 قیمت فرش ماشینی را تغییر می دهند.که دارند  و کیفیتی جنسهر یک از این نخ ها با توجه به 

 مسلما هر چه کیفیت نخ باالتر باشد قیمت فرش ماشینی شما نیز زیادتر خواهد بود.

 بهترین نوع نخ موجود در بازار فرش ماشینی:

مال شبیه به پشم که چه از نظر کیفیت ظاهری و چه از نظر کیفیت باطنی کا نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد،

 طبیعی می باشد هر چند که بافتی مصنوعی دارد.

 مزیت نخ اکرولیک هیت ست شده نسبت به سایر نخ ها:

  فشارتوانایی باالی نخ در برابر 

 تونایی باالی نخ در برابر جذب رطوبت 

 توانایی باالی نخ در برابر پاخور باال و عوامل خارجی 

 عدم وجود پالستیک و مواد نفتی در این نخ 

 ظاهر شفاف و دستباف گونه فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه و تراکم فرش طبق دستگاه فرش ماشینی تعیین می گردد.

 راکم در فرش ماشینی بسیار گسترده میباشد.طیف شانه و ت

 اما انچه که مهم می باشد این است که شانه و تراکم را دقیقا روی فرش بدون کمی و کاستی روی فرش پیاده سازی کنند.

 با افزایش شانه فرش ماشینی ، نقشه واضح تر و در عین حال دستباف گونه تری از فرش ماشینی خواهیم داشت.

 افزایش تراکم فرش استحکام و فشردگی نخ خاب فرش باالتر خواهد رفت. با

 شانه نگین مشهد: 077حوه حساب کردن شانه و تراکم فرش ن

 شانه فرش تعداد گره های عرضی فرش در یک متر از فرش است.

 گره داشته باشیم. 07فرش ماشینی ما در ده سانت عرض فرش باید  077لذا در شانه 

 باشد.  0557ی رود تراکم فرش شانه فرش ماشینی انتظار م 077با توجه به شانه 

نت از طول فرش ماشینی را جدا کنیم و گره های فرش را شروع فرش ماشینی کافیست ده سا 0557لذا برای حساب کردن تراکم 

 به شمردن کنیم.

 گره داشته باشیم. 055در این ده سانت از طول فرش باید 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی تعداد نخ ها رنگ شده در بافت فرش ماشینی می باشد.

 بیشتر باشد فرش  ماشینی خوش آب و رنگ تری خواهیم داشت. هرچه تعداد نخ های رنگ شده در بافت فرش ماشنی

 طیف نخ رنگی در بافت فرش ماشینی :

 6 رنگ 

 8 رنگ 

 07 رنگ 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:



 دستگاه فرش ماشینی بسیار در کیفیت ظاهری و باطنی فرش تاثیر گزاراست.

 ت دستگاه فرش ماشینی باال باشد دقیقا شانه و تراکم مورد نظر را می تواند روی فرش پیاده سازی کند.اول اینکه اگر کیفی

همچنین دستگاه های پیشرفته فرش ماشینی دو واحد پود را به فرش تزریق می کنند که موجب استحکام بیشتر فرش ماشینی می 

 شود.

 برند فرش ماشینی:

 آنقدر در بافت فرش ماشینی ثوی عمل کرده اند. فرش ماشینیانجات کارخبعضی از 

 بطوری که بهترین فرش ماشینی را تولید کرده اند چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی

 لذا تبدیل به یک برند معتبر در زمینه تولید فرش ماشینی شده اند.

 می کنند. قیمت بیشتری نیز از فرش آنها انتظار می رود. لذا این برنده ها با توجه به کیفیت درجه یکی که از فرش ماشینی تولید

 شانه: 077از جمله برند های معتبر در زمینه فرش ماشینی 

  شانه کاشان 077فرش 

  شانه نگین مشهد 077فرش 

شانه  077شانه کاشان و قیمت فرش  077پس همان طور که ذکر کردیم با توجه به کیفیت درجه یک این برندها ، قیمت فرش 

 نگین مشهد نسبت به سایر کارخانجات تولید فرش ماشینی بیشتر خواهد بود.

 ید:ولی این نکته را باید بدانید و رعایت کن

 در خرید فرش ماشینی ، کیفیت را فدای قیمت نکنید.


