
 شانه کاشان: 077قیمت فرش 

 در مورد خرید فرش بخصوص خرید فرش ماشینی چه می دانید؟

 عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی چه عواملی هستند؟

 آیا برند فرش ماشینی در خرید فرش ماشینی تاثیر گزار است؟

 آیا نحوه خرید و مکان خرید فرش در قیمت فرش موثر است؟

 فرش تاثیر گزار است؟شانه فرش چگونه بر قیمت 

 شانه کاشان نسبت به سایر برندها چگونه است؟ 077قیمت فرش 

 انواع فرش ماشینی:

 فرش های ماشینی امروزه بر اساس عوامل مختلفی دسته بندی و قیمت گذاری می شوند.

با طرح و نقش محدود وجود  077در ابتدای تولید فرش های ماشینی تنها یک شانه 

 داشتند.

 زه فرش ماشینی بر اساس دسته بندی های مختلفی تولید می شوند از جمله:اما امرو

 :دسته بندی های امروزه در فرش ماشینی

o شانه فرش 

o تراکم فرش 

o رنگ زمینه فرش 

o متراژ فرش 

o طرح و نقش فرش 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس شانه:

 447 

 557 

 077 

 0777 

 0077 

 0577 



 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس تراکم:

 0077 

 0057 

 0577 

 0777 

 0577 

 4777 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس نقشه:

 نقشه کالسیک  سنتی 

 و فانتزی نقشه مدرن 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس رنگ زمینه:

  فیلی 

 کرم 

 زرشکی 

 سرمه ای 

 آبی 

 دسته بندی فرش ماشینی بر اساس اندازه:

 0 متری 

 4 متری 

 6 متری 

 9 متری 

 00 متری 

 کناره 

 شانه: 077فرش 

 شانه می باشد. 077یکی از پر فروش ترین فرش های ماشینی فرش 

مانند  077در تراکم های متداول و مخصوص به فرش و  077بدین شکل که شانه فرش 

 می باشد. 0577،  0057تراکم 



و فرش  0777نیز وجود دارند مانند فرش  077شانه های باالتری از فرش ماشینی  

 0577و فرش  0077

شانه نسبت به شانه های  077اما بدلیل کیفیت باال و در عین حال قیمت مناسب تر فرش 

 خریداران فرش مقرون به صرفه تر خواهند بود.باالتر برای 

 شانه با انواع کیفیت ها روانه بازار شدند. 077لذا انواعی از فرش 

 شانه: 077از جمله انواع کیفیت های فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه تبدیلی 077فرش 

  شانه اصل 077فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

 می باشد. شانه 577شانه همان فرش ماشینی  077فرش طرح 

می گذارند و تنها  077شانه را روی نقشه فرش  577با این تفاوت که دستگاه فرش 

 را باال می برند. 577تراکم فرش ماشینی 

 شانه با تراکم باال خواهیم داشت. 577شانه همان فرش  077لذا در فرش طرح 

 شانه تبدیلی: 077فرش 

اشد اما مقداری شانه فرش را شانه می ب 577شانه تبدیلی همان فرش  077در فرش 

 باالتر می برندو

 می رسد. 677شانه شانه فرش حداکثر به  077در نوع تبدیلی فرش 

 شانه اصل: 077فرش 

 استفاده میکنند. 077شانه واقعی دقیقا از دستگاه های بافنده فرش ماشینی  077در فرش 

 خواهد بود. 0577شانه با تراکم  077شانه واقعی فرش دقیقا 

 شانه خواهد بود. 077شانه اصل نوع مرغوب انواع کیفیت فرش  077ا فرش لذ

 شانه کاشان: 077عوامل موثر بر قیمت فرش 

 نخ فرش ماشینی .0



 شانه و تراکم فرش ماشینی .0

 رنگ بندی فرش ماشینی .0

 متراژ فرش ماشینی .4

 نخ فرش ماشینی:

قیمت هایم مختلفی مسلما با توجه به انواع کیفیت های الیاف مصنوعی در فرش ماشینی ، 

 از الیاف مصنوعی خواهیم داشت.

 بهترین نوع الیاف مصنوعی در بازار ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

این نوع نخ مسلما نسبت به نخ پلی استر و نخ ورژن قیمت باالتری به فرش ماشینی 

 خواهد داد.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 فرش ماشینی ، قیمت فرش باالتر خواهد بود.مسلما با افزایش شانه و تراکم در 

 اما این نکته را بدانید که:

شانه و تراکم های باال ، دلیل بر عالی بودن فرش ماشینی نیستند و انتخاب شانه و تراکم 

 در فرش کامال سلیقه ای می باشد.

ا سعی کنید با توجه به کاربردی که از فرش ماشینی در نظر دارید تراکم و شانه فرش ر

 انتخاب کنید.

 رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی در واقع تعداد رنگ های نخ فرش محسوب می شود.

 تا ده رنگ می باشند. 8تعداد رنگ های بکار برده شده در فرش بین 

که مسلما فرش ماشینی ده رنگ قیمت بیشتری نسبت به فرش ماشینی هشت رنگ خواهد 

 داشت.

 ینی:متراژ فرش ماش

 مسلما با افزایش متراژ در فرش ، قیمت فرش ماشینی بیشتر خواهد بود.

 قیمت واحد فرش بر حسب یک متر از فرش ماشینی می باشد.

 برند های معتبر فرش ماشینی:



از جمله برندهای معتبری از فرش ماشینی که میتوانیم هم به قیمت آن و هم به کیفیت آن 

 اطمینان حاصل نماییم:

 نی کاشانفرش ماشی 

 فرش خاطره کویر کاشان 

  شانه نگین مشهد 077فرش 

  شانه کاشان 077فرش 

 فرش نگین مشهد 

 فرش مشهد 

 شانه کاشان: 077قیمت فرش 

شهر فرش کاشان از دیرباز درصنعت فرش ماشینی و نیز فرش دستباف ، بسیار قوی 

فرش  عمل کرده است، بطوری که در صادرات فرش ، شهر کاشان جز رتبه های برتر

 میباشد.

لذا بعنوان پخش کننده و تولید کننده عمده فرش ، مسلما قیمت فرش و بخصوص قیمت 

 شانه کاشان بسیار کمتر از سایر برندها خواهد بود. 077فرش 

اما اگر برای یک فرش ماشینی ، بخواهید به شهر فرش کاشان سفر کنید طی کردن این 

 نخواهد بود.مسافت برای خرید فرش اصال به صرفه 

 چرا که شما متقبل هزینه های راه و هزینه های مسافت خواهید شد.

 شانه کاشان: 077خرید اینترنتی فرش 

 اگر بتوانید شرکت های فرش مستقر در فرش کاشان را در فضای مجازی پیدا کنید.

و بصورت مجازی و مستقیم با شهر فرش کاشان و مراکز تولیدی فرش ماشینی در شهر 

 ارتباط برقرار کنید. کاشان

 براحتی با مراجعه به فروشگاه های مجازی فروش فرش می توانید ارتباط برقرار کنید.

 در منزل خود فرش مورد نظر خود را انتخاب کنید.

و فرش ماشینی خود را درب منزل دریافت کنید بدون متقبل شدن هزینه راه و هزینه 

 زمان


