
 فروش فرش  فانتزی:

 حتما هر ایرانی در منزل خود از فرش و محصوالت فرشی استفاده می کند.

 به جرئت می توان گفت که فرش نیاز اول هر منزل ایرانی می باشد.

 لذا مبحث خرید فرش در ایران همیشه یک موضوع بسیار داغی می باشد.

 .ریشه بافت فرش در ایران رقم خورده استو پر آوازه در جهان محسوب می شود،  فرش ایرانی یک نام

باز هم ایران در زمینه بافت فرش ماشینی از ساخت دستگاه های بافنده فرش ماشینی  و بطوری که حتی با صنعتی شدن جوامع

 سایر کشورها پیشی گرفت.

 بافت فرش ماشینی اکتفا نکرده و در کنار آن سایر محصوالت از جمله:بطوری که ایران تنها به 

 فرش فانتزی و فرش مدرن 

 سجاده فرش و فرش مسجدی 

  فرش فانتزی 

 تابلو فرش 

  پشتی و پادری 

 فرش فانتزی:

د که نه تنها در طرح و نقشه بلکه در بافت فرش نیز متمایز فرش فانتزی یا فرش مدرن گونه ی جدیدی از فرش ماشینی می باش

 از فرش ماشینی سنتی و کالسیک می باشد.

 ی باشد.نازل آپارتمانی و مدرن مفرش فانتزی کامال متناسب با سبک م

 مزیت انتخاب فرش فانتزی نسبت به فرش کالسیک:

 مورد پسند تر بودن و کاربردی تر بودن فرش فانتزی نسبت به فرش کالسیک 

 طرح و نقشه کامال به روز و بسیار متنوع تر 

 بافت فرش فانتزی پرزدهی ندارند. بدلیل بافت با دستگاه های پیشرفته و نوع 

 مقرون به صرفه تر فرش فانتزی نسبت به فرش سنتی قیمت 

 وزن سبک تر و شست و شوی آسان تر فرش فانتزی نسبت به فرش ماشینی سنتی و کالسیک 

استقبال از فرش فانتزی بدلیل سبک مدرن منازل مورد استقبال قرار گرفت به طوری که انواع مدل ها و انواع بافت ها از فرش 

 فانتزی شکل گرفت از جمله:

 فرش کودک 

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 گلیم فرش 

 گبه 

 فرش ترک 

 فرش فریز 

 فرش کودک:

 فرش کودک همان طور که از نام ان مشخص می باشد کامال متناسب با اتاق کودک و نوجوان و نوزادان بافت زده می شود.

 



 طرح و نقشه فرش کودک به چه صورت است؟

 از:طرح های بسیار شاد و برگرفته شده  ، طرح های فرش کودک

 فوتبالبازی های معروف کودکان مانند جدول ، ماشین بازی ، زمین 

 یا برگرفته از شخصیت های کارتنی معروف مانند کیتی ، تام و جری و .. می باشد. 

ست که طرح ونقش فرش کودک بر اساس پسر و دختر بودن فرش تقسیم بندی بدلیل استقبال زیاد از فرش کودک طوری شده ا

 می شود.

 می باشد. و یا قرمز بطوری که رنگ های متداول برای فرش کودک پسرانه آبی و یا خاکستری و کرم

 می باشد. نارنجی و بنفشو رنگ های متداول برای فرش کودک دخترانه صورتی و 

 فرش شگی:

 فرش شگی به فرش پرز بلند معروف است ، در واقع ارتفاع نخ خاب در این فرش از حد معمولی بسیار بلندتر است.

 آرامش را تداعی می کند.اتاق خواب می باشد و حس  این فرش بدلیل نرمی باالی ان انتخاب مناسب برای فرش

 اما برای فرش اتاق کودک و یا منازلی که حیوانات خانگی نظیر سگ و گربه دارند اصال انتخاب مناسبی نیست.

 فرش شنل:

 فرش شنل به فرش سه بعدی نیز معروف است.

 در واقع بدلیل انواع مختلف الیاف آن دارای پستی و بلندی بعبارتی رو زدگی و باال زدگی می باشد.

 بطوری که بعنوان مثال طرح گل های برجسته روی فرش خود نمایی می کند.

 ندارد و هم براقیت دارد و در نتیجه بسیار محبوب است. همچنین بدلیل الیاف پلی استر بکار برده شده در این فرش هم پرزدهی

 گلیم فرش:

 گلیم فرش بر عکس فرش شگی ارتفاع نخ خاب به حداقل ممکن می رسد.

 حتی دستگاه بافنده گلیم فرش کامال متفاوت از سایر فرش های مدرن می باشد.

 دارد هم بسیار سبک است و هم پرزدهی ندارد. گلیم فرش بدلیل ارتفاع خاب کمی که

لذا گلیم فرش یک انتخاب بسیار مناسب برای فرش آشپزخانه می باشد چرا که بسیار سبک است و براحتی قابل شست و شو 

 است.

 گبه:

گبه یا فرش عشایر همان طور که از نام آن مشخص استو در طرح و سبکی کامال سنتی و شبیه به فرش عشایر بافت زده می 

 شود.

 اگر بدنبال فضای مدرنیته و در عین حال تلفیقی از فشای سنتی را دوست دارید ، گبه بهترین انتخاب می باشد.

 یرانی می باشد.در واقع طرح گبه نمایی از یک فرش اصیل ا

 فرش ترک:

 نقشه فرش ترک برگرفته شده از فرش های ترکیه می باشد.



فرش های ترکیه نقشه ای کامال با رنگ های سرد و روشن و در عین حال نقشه های خلوت دارد مانند رنگ های صورتی 

 کمرنگ ، طوسی کمرنگ ، کرم با گل های بسیار ریز 

 در واقع می توان گفت که فرش ترک رنگ بندی بسیار مالیمی دارد.

 فرش فریز:

 رش موکت مانند است و این فرش کامال شبیه به موکت می باشد.فرش فریز یا ف

 در واقع نخ خاب فرش فریز حتی کوتاه تر از نخ خاب گلیم فرش می باشد.

 فرش فریز نازک تر از گلیم فرش است و کامال شبیه به موکت است.

 انتزی به چه صورت است؟خرید و فروش فرش ف

 .فانتزی زیاد در دسترس نخواهد بودشاید بگویید بدلیل طرح و رنگ بندی و نوع بافت فرش 

اما باید گفت اینگونه نیست و اکثر بافندگان فرش ماشینی سنتی و کالسیک حتما فرش فانتزی و فرش مدرن نیز کنار فرش سنتی 

 بافت می زنند. خود

 لذا فرش فانتزی نیز مانند فرش سنتی در دسترس می باشد.

 شهر فرش کاشان نیز در کنار بافت فرش سنتی فرش مدرن نیز بافت می زنند و در این زمینه نیز کامال پیشکسوت عمل می کند.


