
 شوید؟خوب  کارشناس خرید فرش ماشینی 

 خرید فرش ماشینی خوب جز دقدقه های هر خانواده ایرانی میباشد.

چرا که نیاز فرش در هر خانواده ایرانی حتما حس می شود و شما باید حتما یک زیرانداز فرشی در 

 منزل خود داشته باشید.

بازار فرش و قیمت دالر و ارز هر  همچنین قیمت فرش ماشینی بخصوص با توجه به وضعیت امروز

 روز در حال افزایش و سیر صعودی می باشد.

 لذا تشخیص فرش ماشینی خوب با یک قیمت مناسب بسیار مهم می باشد.

 

 خرید فرش ماشینی:

 در خرید فرش ماشینی باید استاد شوید و تبدیل به یک کارشناس خبره در زمینه خرید فرش شوید.

 نید کارشناس شویم و کیفیت فرش و قیمت فرش را تشخیص دهیم.حال به چه شکل می توا

 با شناسایی عوامل دخیل بر کیفیت و نیز قیمت فرش ماشینی.

یکسری عواملی هستند که هم بر کیفیت و هم بر قیمت فرش ماشینی تاثیرگزارند از جمله ی این 

 عوامل:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

  ماشینیدستگاه بافنده فرش 

 تشخیص درجه بندی فرش ماشینی 

بتوانیم این چهار عامل مهم را در فرش ماشینی تشخیص دهیم حتما یک فرش ماشینی با کیفیت 

 خواهیم داشت.

 نخ فرش ماشینی:

 مسلما با افزایش کیفیت در نخ فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی نیز گران تر خواهد شد.

در فرش ماشینی ، میتوان به نخ اکرولیک هیت ست شده  در واقع بهترین کیفیت الیاف مصنوعی

 اشاره کرد.

 این نخ هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت کامال با الیاف طبیعی برابری میکند.

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

 با لمس کردن فرش ماشینی با نخ اکرولیک هم باید حس نرمی بدون زبری حس کنید.

 نخ خاب دانه دانه بدون چسبندگی از زیر دست شما رد شود.هم اینکه 

 ظاهر فرش ماشینی با نخ اکرولیک باید شفاف و بدون کدری باشد.

 بوی مواد نفتی و پالستیکی نباید در بافت فرش ماشینی با نخ اکرولیک حس شود.



 سعی کنید از فروشنده اجازه گرفته  و گوشه ای از نخ اکرولیک را آتش بزنید.

موقع آتش گرفتن نخ اکرولیک بوی مواد نفتی نباید حس شود و خاکستر بجا مانده باید پودری و 

 طوسی رنگ باشد.

اگر نخ اتش گرفته دود سیاه و غلیظ داشت و خاکستر بجا مانده سفت بود ، نخ شما بافت پالستیکی و 

 پلی استر خواهد داشت.

 کیفیت بافت فرش ماشینی:

 به شانه و تراکم فرش ماشینیکیفیت بافت بر می گردد 

 با افزایش شانه در فرش ماشینی نقشه ریز بافت تر و دستباف گونه تر خواهید داشت.

 با افزایش تراکم در فرش ماشینی بافتی مستحکم تر و فشرده تر در فرش خواهید داشت.

 ی دارد.انتخاب شانه و تراکم کامال به سلیقه و هدف و نوع کاربرد شما از فرش ماشینی بستگ

 اما اینکه دقیقا شانه و تراکم مورد نظر شما روی فرش پیاده سازی شود بسیار مهم می باشد.

 پس باید بتوانید شانه و تراکم فرش ماشینی را حساب کنید.

است و می خواهید در فرش ماشینی این شانه و  0555با تراکم  055فرض کنید شانه فرش شما 

 بکنید؟تراکم را تشخیص دهید چه باید 

 ابتدا فرش را به پشت کنید.

ده سانت از عرض فرش را جدا کنید و گره ها یا ریشه ها را حساب  055برای حساب کردن شانه 

 گره داشته باشید. 05کنید ، در این ده سان حتما باید 

ده سانت از طول فرش را جدا کنید و گره ها یا ریشه ها را حساب  0555برای حساب کردن تراکم 

 گره داشته باشید. 055، در این ده سان حتما باید  کنید

 کیفیت دستگاه بافنده در فرش ماشینی:

 چرا کیفیت دستگاه بافنده فرش برای ما مهم می باشد؟

با افزایش کیفیت دستگاه بافنده هم کیفیت واقعی شانه و تراکم روی فرش ماشینی بدون کاستی پیاده 

 سازی می شود.

فته صنعت فرش ماشینی دو واحد نخ پود به فرش تزریق می شود و این عمل هم در دستگاه های پیشر

 بافت فرش ماشینی شما را مستحکم تر می کند.

بهترین نوع دستگاه های بافنده در صنعت فرش ماشینی متعلق به دو شرکت شونهر آلمان و وندویل 

 بلژیک می باشد.

 تشخیص درجه بندی فرش ماشینی:

 هر کاالی دیگری یکسری درجه بندی دارد.فرش ماشینی نیز مانند 

 درجه بندی فرش از درجه یک تا درجه پنج می باشد.



 مسلما باالترین کیفیت فرش را متعلق به درجه یک می باشد.

 بنابراین باید بتوانید فرش درجه یک را تشخیص دهید:

 کیفیت نخ فرش را بررسی کنید. 

 کیفیت شانه و تراکم فرش را بررسی کنید. 

 .دستگاه بافنده فرش را بررسی کنید 

 .نخ خاب یکدست در سرتاسر فرش را بررسی کنید 

 فرش را بررسی کنید. راسرعدم سوختگی و پارگی در س 

 .نقشه یکدست فرش را تشخیص دهید 

 .عدم دو دستی در نقشه فرش را بررسی کنید 

 .رنگ پذیری نخ فرش را بررسی کنید 

 .آهار فرش را بررسی کنید 

 

 در انتخاب فرش ماشینی خوب: نکته مهم

 عواملی که ذکر شد با افزایش کیفیت این عوامل مسلما قیمت تمام شده فرش نیز بیشتر خواهد شد.

 اما در کاالیی کاربردی مانند فرش ماشینی ، هیچ گاه کیفیت را فدی قیمت فرش ماشینی ارزان نکنید.

 خرید فرش ماشینی خوب:

 اشینی مهم می باشد. نوع خرید فرش می باشد؟یک عامل دیگری که در خرید فرش م

 اینکه فرش ماشینی را از کجا خریداری کنیم؟

 بهترین شرکت بافنده فرش ماشینی کجا واقع شده است؟

 خرید اینترنتی فرش ماشینی به چه شکل است؟

در یک کالم بهترین نوع خرید فرش ماشینی خوب ، خرید اینترنتی فرش ماشینی می باشد به شرطی 

 که فروشگاه اینترنتی زیر نظر معتبرترین برند بافنده فرش ماشینی باشد.

 پس باید ابتدا برندهای معتبر در زمینه بافت فرش ماشینی را پیدا کنیم از جمله ی این برندها؟

 فرش  ماشینی مشهد 

 فرش ماشینی کاشان 

 فرش ماشینی تبریز 

 فرش نگین مشهد 

 فرش زمرد مشهد 

  فرش ماشینی فرهی 

 اطره کاشانفرش خ 

 فرش مسجدی 



تنها کافیست فروشگاه های اینترنتی این برندها را پیدا کنید و با تماس با این شرکت ها در منزل بدون 

صرف هزینه جابجایی و زمان فرش را درب منزل به قیمت عمده و با کیفیت درجه یک تحویل 

 بگیرید.

 


