
 :شانه  077کاشان لیمت فرش ماشینی 

 فرش بعنوان کاالی اول هر منزل ایرانیمحسوب میشود.

 رش ماشینی بسیار مهم می باشد.بنابراین انتخاب و خرید ف

 نواع طرح و نمش فرش ماشینی ، انواع شانه و تراکم فرش ماشینی روانه بازار فرش شدند.بدلیل استمبال زیاد از فرش ماشینی ا

 بدلیل تورم بیش از حد جامعه لیمت فرش ماشینی نیز بی تاثیر از این موضوع نبوده و سیر صعودی را دارد.

 شانه برای هر کسی ممدور نیست. 0077شانه و یا فرش ماشینی   0077لذا خرید فرش ماشینی

 شانه کاشان می رویم. 077لذا اگر بدنباال یک فرش ماشینی با لیمت مناسب و کیفیت لابل اطیمینان هستید بسراغ فرش ماشینی 

 تحت تاثیر عواملی است که در زیر شرحمی دهیم. شانه 077کاشان لیمت فرش ماشینی 

 انواع فرش:

 ا باید با انواع بافت فرش آشنا شویماگر بخواهیم در مورد کیفیت فرش صحبت کنیم ابتد

 در کل سه نوع بافت متفاوت از فرش را داریم:

 فرش دستباف 

  فرش ماشینی 

 فرش کالریس 

 فرش دستباف: این فرش بصورت دستی و بر روی دارهای لالی بافت زده می شود.

 تفاده می شود.در فرش دستباف تمام مواد و الیاف و نخ بکار رفته طبیعی هستند و از پشم و پنبه اس

 زمان بافت فرش دستباف بسیار طوالنی و نیز لیمت فرش دستباف نیز باال می باشد.

 فرش ماشینی: بافت این فرش به روی دستگاه های بافنده فرش است.

 در فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می گردد.

 زمان بافت فرش ماشینی بسیار سریع تر از فرش دستباف می باشد.

 هم چنین لیمت تمام شده فرش ماشینی بسیار کمتر از فرش دستباف می باشد.

 ان فرش ماشینی است. ن فرش همفرش کالریس یا فرش چاپی ، پایه ی ای فرش کالریس:

 بدین شکل که یک فرش سفید بافت زده می شود و توسط دستگاه رنگ پاش تزریك رنگ روی فرش سفید انجام می شود.

 رنگ بندی و تعداد رنگ های بکار برده شده در فرش کالریس بسیار بیشتر از فرش ماشینی می باشد.

 :شانه 077ماشینی کاشان عوامل تاثیر گزار بر لیمت فرش 

 خرید فرش ماشینی بسیار مرسوم تر از فرش دستباف و فرش کالریس می باشد.

 لذا در مورد لیمت فرش ماشینی صحبت می کنیم.

 یکسری عواملی در لیمت فرش ماشینی تاثیر گزارند از جمله:

  شانه 077نخ فرش 



 شانه 077ت فرش نوع باف 

  شانه 077پالت رنگ بندی فرش 

  شانه 077متراژ فرش 

 نوع خرید فرش 

 

 شانه: 077نخ فرش 

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

 تنوع الیاف مصنوعی در بافت فرش ماشینی بسیار زیاد می باشد.

 از جمله ی الیاف و جنس نخ های رایج در بافت فرش ماشینی عبارتند از:

 پلی استر 

 اکرولیک 

 ورژن 

 تک نخ 

 ی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.در یک کالم بهترین جنس نخ فرش ماشین

 نخ اکرولیک با نخ اکرولیک هیت ست شده چه تفاوتی دارد؟

 نخ اکرولیک کامال شبیه به پشم طبیعی می باشد.

 این نخ پرز دهی دارد مانند پشم  طبیعی هم چنین حالت پفکی دارد.

 یک طی عملیات هیت ست این کار را انجام می دهند.برای گرفتن پرز نخ اکرولیک همچنین افزایش مماومت و کشسانی نخ اکرول

نخ اکرولیک هیت ست شده براق می باشد و نازک در عین حال با مماومت بسیار باالتر نسبت به نخ اکرولیک در نتیجه بسیار 

 شبیه به ابریشم طبیعی می باشد.

 گونه خواهیم داشت. با بکار بردن نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش ماشینی ما یک فرش دستباف

 شانه: 077نوع بافت فرش 

 شانه ما سه گونه بافت داریم: 077در فرش 

 خواهد بود  0007با تراکم  077: در این روش شانه و تراکم فرش دلیما والعی 077بافت فرش 

 شانه می باشد. 077همان دستگاه بافنده چرا که دستگاه بافنده فرش 

 می شود. 077شانه تبدیل به دستگاه  077: در این روش دستگاه تبدیلی 077بافت فرش 

 را نخواهیم توانست روی فرش پیاده سازی کنیم. 077لذا ما شانه و ترکام والعی 

شانه پیاده سازی می  077شانه روی دستگاه  077می باشد اما نمشه  077: در این روش شانه فرش شانه 077بافت فرش شبیه 

 شانه داریم. 077پالت رنگ بندی بیشتری نسبت به فرش  شود و

 شانه والعی بیشترخواهد بود. 077مسلما کیفیت و نیز لیمت فرش 

 شانه: 077پالت رنگ بندی فرش 



 پالت رنگ فرش ماشینی ، همان نخ های رنگی فرش می باشد.

 مسلما هرچه این نخ های رنگی بیشتر باشد ، ظاهر بهتری از فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

 طیف پالت رنگ بندی فرش ماشینی: 

 6 رنگ 

 8 رنگ 

 07 رنگ 

  

 شانه: 077متراژ فرش 

 ک فرش تعیین می گردد.متراژ فرش بر اساس یک متر از فرش یا ابعاد یک در ی

 شانه شما نیز بیشتر خواهد شد. 077مسلما با افزایش متراژ فرش ، فیمت فرش ماشینی 

 شانه: 077نوع خرید فرش 

 نوع خرید شما وشکل خرید شما بسیار تاثیر گزار خواهد بود.

شانه بسیار بیشتر از  077تمام شده فرش اگر شما فرش ماشینی را از نمایندگی ها یا واسطه ها و دالل ها تهیه کنید مسلما لیمت 

 لیمت تولیدی فرش خواهد بود.

 شناخت تولیدی های فرش می باشد. 077یکی از راه های خوب خرید فرش 

 شانه کاشان: 077لیمت فرش ماشینی 

ا نیز بدست شهر فرش کاشان از دیرباز مهد فرش دستباف بود و بعد از پیشرفت تکنولوژی توانست بازار فرش ماشینی کشور ر

 گیرد.

 ن ترین نوع خرید فرش خواهد بود.شهرک متمرکز بافت فرش لابل اطیمنا 4کاشان با داشتن 

 کان ها خواهد بود.شانه کاشان حتما به لیمت عمده و مسلمالیمتی بسیار کمتر از سایر م 077لذا لیمت فرش ماشینی 

اگر دسترسی به شهر فرش کاشان نداشتید کافیست کارخانجات بافت فرش ماشینی در شهر فرش کاشان را در فضای مجازی پیدا 

 کنید.

شانه به لیمت عمده و با کیفت لابل اطمینان درب  077این گونه بدون متمبل شدن هزینه سفر و جابجایی و هزینه زمان فرش 

 هید گرفت.منزل تحویل خوا


