
 :متری 21 ماشینی فرش اینترنتی خرید

 در مورد خرید اینترنتی فرش چه می دانید؟

 خرید فرش برای هرفردی مهم می باشد چرا که فرش جز کاالی اول هر منزل ایرانی می باشد..

فروشندگان فرش در سطح کشور بسیار هستند لذا انتخاب یک فروشنده که فرش مرغوب با لیمت مناسب به شما بدهد بسیار مهم 

 می باشد.

 متری پر فروش تر می باشد. 21در بین انواع طرح و نمشه فرش ماشینی خرید اینترنتی فرش ماشینی 

 ر لیمت فرش ماشینی را بررسی می کنیم.لذا ابتدا عوامل دخیل ب

 خرید اینترنتی فرش:

 در خرید اینترنتی نماد اعتماد و اطمینان بسیار مهم می باشد.

 لذا ابتدا باید در فضای مجازی فروشندگان مطرح فرش ماشینی را بررسی کنیم.

 بهترین راه این است که فروشندگان مطرح فرش ماشینی را بشناسیم.

 برندهای معروفی که فرش ماشینی تولید می کنند از جمله:

 فرش کاشان 

 فرش تبریز 

 فرش مشهد 

 فرش نگین مشهد 

 فرش خاطره کویر کاشان 

 فرش فرهی 

 کافیست در فضای مجازی این برندهای معروف فرش را پیدا کرده و الدام به خرید اینترنتی فرش خود نمایید.پس 

 مزایای خرید اینترنتی فرش:

 خرید فرش بدون صرف زمان 

 خرید فرش بدون صرف هزینه راه 

 خرید فرش بدون واسطه 

 نگاه کنیم با فرصت کامل و در منزل تمام طرح و نمشه فرش ماشینی را مب توانیم 

 معایب خرید فرش:

 عدم شناخت فروشندگان مورد اطمینان 

 عدم بررسی درست لیمت فرش ماشینی 

 بررسی لیمت فرش ماشینی:

مل دخیل بر لیمت فرش ماشینی را زمانی که شما می خواهید خرید اینترنتی فرش انجام دهید می بایست اطالعاتی در مورد عوا

 داشته باشید.

 پس ابتدا به بررسی عوامل دخیل بر لیمت فرش که مهم هستند می پردازیم:

 نخ فرش ماشینی 

 یشانه و تراکم فرش ماشین 



 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 ساده و یا برجسته بودن فرش 

 متراژ فرش ماشینی 

 

 نخ فرش ماشینی:

 یکی از عوامل مهمی که لیمت فرش ماشینی را تحت تاثیر لرار می دهد ، لیمت فرش می باشد.

 یعی داشته باشد.نخ فرش ماشینی مانند الیاف فرش دستباف نخواهد بود که جنس طب

 .از الیاف مصنوعی استفاده می شود بلکه در بافت فرش ماشینی

 الزم به ذکر است که بدانید زمانی که در مورد نخ فرش ماشینی صحبت می کنیم 

 ا تشکیل می دهد.درصد بافت فرش ر 08منظور نخ خاب فرش خواهد بود که در ظاهر فرش خودش را نشان می دهد و 

بهترین نوع نخ فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد که در ظاهر شبیه به ابریشم طبیعی و در کیفیت باطنی شبیه 

 به پشم طبیعی است.

 لذا زمانی که نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی بکار برده شود شما یک فرش دستباف گونه را خواهید داشت.

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی:

ای اینکه فرش با کیفیت نخ پایین را بعنوان فرش با نخ اکرولیک به شما غالب نکنند باید بتوانید نخ اکرولیک فرش را تشخیص بر

 .دهید

 لمس کردن فرش:

 زمانی که فرش ماشینی با نخ اکرولیک را لمس می کنید باید بافتی نرم بدون زبری را حس کنید.

 ین نخ خاب فرش باید بدون چسبندگی و دانه دانه از زیر دست شما رد شود.همچن

 نگاه کردن فرش:

 فرش با نخ اکرولیک ظاهری دستباف گونه و براق دارد و حالت کدری در ظاهر فرش نباید رویت شود.

 سوزاندن:

 از فروشنده فرش ماشینی اجازه بگیرید و گوشه ای از نخ فرش را آتش بزنید.

مانده از نخ اکرولیک براحتی پودر می نخ اکرولیک هنگام سوختن بویی شبیه به بوی موی سوخته دارد و همچنین خاکستر بجا 

 شود و سفت نیست.

 کم فرش ماشینی:شانه و ترا

 شانه و تراکم فرش دو عامل موثر بر کیفیت ظاهری و باطنی فرش هستند.

 بطوری که با افزایش شانه فرش ماشینی نمشه فرش شما ریز بافت تر و دستباف گونه تر خواهد بود.

 ی توان گفت که شانه فرش ماشینی هرچه باالتر باشد ، نمشه واضح تری از فرش را شاهد خواهیم بود.م در والع 

 لذا با افزایش شانه فرش ، لیمت فرش ماشینی افزایش پیدا خواهد کرد.



 ستحکام و فشردگی نخ خاب تاثیر گزار است.تراکم فرش ماشینی بر ا

 حساب کردن شانه و تراکم:

 گره وجود دارد. 088است ، یعنی در یک متر از عرض فرش  088د شانه فرش زمانی که گفته می شو

 گره را داشته باشیم. 08تنها کافیست ده متر از عرض فرش را جدا کنیم که در این ده متر باید  بنابراین

 گره وجود دارد. 0888فرش  طولاست ، یعنی در یک متر از   0888فرش  تراکمد زمانی که گفته می شو

 گره را داشته باشیم. 088فرش را جدا کنیم که در این ده متر باید  طولتنها کافیست ده متر از  بنابراین

 فرش ماشینی شما بیشتر خواهد شد. لذا با افزایش تراکم فرش مسلما لیمت

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در فرش ماشینی

 ، ظاهر بهتری از فرش را شاهد خواهیم بود.نخ های رنگی فرش بیشتر باشدمسلما هر چه 

 تا ده رنگ خواهد بود. 5پالت رنگ بندی فرش ماشینی محدود است و بین 

 زیباتری را شاهد خواهیم بود. همچنین با افزایش نخ های رنگی فرش ماشینی ، فرش با کیفیت ظاهری بهتر و فرش

 پس با افزایش پالت رنگ بندی فرش ، لیمت فرش ماشینی نیز بیشتر خواهد بود.

 متراژ فرش ماشینی:

 لیمت فرش ماشینی بر حسب یک متر از فرش محاسبه می شود.

 لذا با افزایش متراژ مسلما لیمت فرش ماشینی نیز بیشتر خواهد بود.

 متری اس. 9متری مسلما بیشتر از فرش ماشینی  21در خرید اینترنتی فرش ماشینی بعنوان مثال در لیمت فرش 

 متری نیاز دارید  0همچنین اگر با توجه به دکوراسیون خود ، ابعاد خاصی از فرش را در نظر دارید بعنوان مثال فرش 

ینه طراحی اضافه تری نیز پرداخت خواهید چون شرکت با توجه به ابعاد سفارشی شما فرش را طراحی می کند شما بک هز

 کرد.

 بعالوه فرش ها به دو صورت خاب زیر و رو تهیه می کنید لذا شما باید هر دو خاب فرش هشت متری خود را خریداری کنید.

 چرا که این ابعاد سفارشی دیگر برای شرکت فرش مشتری نخواهد داشت.

 متری: 21خرید اینترنتی فرش ماشینی 

 مل زیر را براحتی چک کنید:عواخرید اینترنتی فرش ماشینی  پس بعد از

 شنخ فر

 شانه و تراکم فرش

 رنگ بندی فرش

 متراژ دلیك فرش



از عوامل گفته شده با فرش شما مغایرت داشت از فروشنده تضمین بازگشت کاال را حتما دریافت  و در هر صورتی که هریک

 نمایید.


