
 :شانه در شهر فرش 077لیمت فرش 

 فرش بعنوان یک نیاز اصلی و کاالی واجب هر منزل ایرانی ، فروش بسیار زیادی دارد.

 بنابراین گزارش ساالنه از خرید فرش در ایران بسیار باال می باشد.

همچنین با توجه به تماضای باالی خرید فرش ، تولید کنندگان و نمایشگاه های فرش و واسطه گران 

 یران بسیار زیاد است.فروش فرش در ا

 می خواهیم صحبت کنیم: شهر فرش شانه 077فرش و لیمت رید خدر این مماله در مورد 

 چند گام را باید به ترتیب پشت سر بگذارید:شانه  077در روند خرید فرش 

 سلیمه شما و نیاز شما از فرش 

  شانه 077نحوه محاسبه لیمت فرش 

  شانه 077نحوه خرید فرش 

 : سلیمه و نیاز شما از فرشگام اول خرید فرش

خرید فرش ید و الدام به شما دو عامل سلیمه و پسند از فرش و نیازی که از فرش دارید کنار هم بگذار

 نمایید.

 در همه موارد نیاز نیست که فرش گران لیمت انتخاب کنید.

 وید.شانه بر 0077ست به سراغ فرش بعنوان مثال برای فرش آشپزخانه نیاز نی

 برای فرش آشپزخانه باید به سراغ گلیم فرش بروید.

شانه اصال انتخاب مناسبی نیست چرا که هم به سلیمه کودک  0577یا برای فرش اتاق کودک فرش 

 است. نمی باشد و هم اتاق کودک محل رفت و آمد و شلوغی و بازی کودک

 با توجه به شیطنت های کودک دلبندتان ممرون به صرفه نخواهد بود. 0577لذا خرید فرش 

 لذا بهترین انتخاب برای فرش اتاق کودک فرش مدرن و فرش فانتزی و فرش کودک می باشد.

 گام دوم خرید فرش: نحوه محاسبه لیمت فرش:

 شانه را حساب می کنیم. 077در این مماله لیمت فرش 

 شانه در بازار فرش امروز مرغوب تر می باشد به چند دلیل: 077فرش 

یک ( بدلیل افزایش نرخ دالر و ارز ، مسلما لیمت فرش نیز تحت تاثیر لرار می گیرد و لیمت فرش 

 شانه برای هر فردی ممرون به صرفه نخواهد بود. 0077شانه و  0577



فرش ماشینی است و بطوری است که شانه جز شانه های باال و جدید  077دو ( همچنین فرش 

برای هر فرد عادی ممکن نخواهد بود و بسیار  0577و  0077با  0777و  077تشخیص فرش 

 شبیه هم هستند.

ن عوامل را چک خرید فرش ای شانه تاثیر کزاند که باید هنگام 077یکسری عواملی در لیمت فرش 

 کنید:

  شانه 077نخ فرش 

  شانه 077نوع فرش 

  شانه 077پالت رنگ بندی فرش 

  شانه 077متراژ فرش 

 شانه: 077نخ فرش 

 در فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می شود  الیاف متداول مورد بافت در فرش ماشینی :

 نخ پلی استر 

 نخ اکرولیک 

 نخ ورژن 

 تک نخ 

ترین نخ و الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش ، نخ اکرولیک در بین نخ های نام برده شده ، به

 هیت ست شده می باشد.

این نخ هم از نظر کیفیت باطنی و هم از نظر کیفیت ظاهری بسیار شبیه به الیاف طبیعی پشم و پنبه 

 می باشد.

 بطوری نخ اکرولیک فرش ماشینی را تبدیل به فرش دستباف گونه می کند.

 می که نسبت به سایر الیاف مصنوعی دارد این است که:نخ اکرولیک مزیت مه

 اصال در بافت نخ اکرولیک مواد نفتی و مواد پالستیکی وجود ندارد.

 شانه: 077نوع فرش 

نیز  077شانه وجود دارد که بر کیفیت فرش  077در بازار فرش چندین نوع بافت متفاوت از فرش 

 وعی تاثیر می گذارد.به ن

 شانه وجود دارد از جمله: 077در کل سه نوع بافت متفاوت از فرش ماشینی 

  بدیلیشانه ت 077فرش 

  شانه 077فرش طرح 

  شانه والعی 077فرش 



 شانه تبدیلی: 077فرش 

شانه کمی شانه فرش را باال می  577بدین صورت بافت زده می شود که در دستگاه های بافنده فرش

 می رسانند. 077برند و شانه فرش را به 

 شانه تبدیلی خواهید داشت. 077لذا شما یک فرش 

 شانه: 077فرش طرح 

 شانه 077مش و ظاهر فرش شانه می باشد با طرح و ن 577این فرش دلیما همان فرش 

 شانه والعی: 077فرش 

 می باشد. 077شانه والعی همان دستگاه بافنده  077دستگاه بافنده فرش 

 خواهد بود. 0557با تراکم باالی  077لذا شانه فرش دلیما 

 پیشنهاد می شود؟ 077کدام نوع بافت فرش 

 بود شانه والعی بهترین کیفیت خواهد  077مسلما کیفیت فرش 

 را روی فرش ماشینی پیاده سازی نمایند  077چرا که اگر بخواهند دلیمیا شانه 

 باید حتما ازبهترین الیاف موجود در بازار فرش ، یعنی نخ اکرولیک هیت ست شده استفاده کنند.

 شانه اصل بیشتر از سایر بافت ها خواهد بود. 077و لذا مسلما لیمت تمام شده فرش 

 شانه: 077پالت رنگ فرش 

 پالت رنگ تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در فرش ماشینی است.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 0 

 8 

 07 

مسلما هرچه تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در فرش ماشینی بیشتر باشد ، ظاهر زیباتری از 

 فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

 شانه: 077متراژ فرش 

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

 شانه بیشتر خواهد شد. 077مسلما با افزایش متراژ فرش ، لیمت فرش 

 شانه 077رید فرش: نحوه خرید فرش گام سوم خ



 برای خرید فرش راه های متفاوتی وجود دارد از جمله:

 فرش و شرکت های فرش ماشینی از تولید کنندگان فرش خرید 

 خرید فرش از نمایشگاه های فرش 

 خرید فرش از مغازه داران 

 خرید فرش بصورت اینترنتی 

 انتخاب هر یک از روش های خرید فرش باز به سلیمه و راحتی شما عزیزان بر می گردد.

 شانه بسراغ روش اینترنتی خرید فرش بروید. 077یشنهاد می شود برای خرید به صرفه فرش پ

 در این روش کافیست که تولید کنندگان و فرشندگان معتبر فرش در فضای اینترنتی را پیدا کنید.

 از جمله فروشندگان معتبر فرش در فضای اینترنی:

 خرید فرش دیجی کاال 

 خرید فرش کاشان 

 گین مشهدخرید فرش ن 

 خرید فرش در شهر فرش 

تنها کافیست با یک جست و جوی کوچک در فضای اینترنت فروشندگان مطرح نام برده شده را پیدا 

 به خرید فرش در شهر فرش نمایید. کرده و به آسانی و اط طریك یک گوشی هوشمند الدام

زمان و هزینه طی کردن مسافت براحتی درب منزل دریافت و فرش را بدون هزینه راه و هزینه 

 نمایید.


