
 فرش سجاده ای ارزان:

به فرش سجاده ای فرش مسجد ، فرش مسجدی ، سجاده فرش ، سجاده نماز ، فرش محرابی ، فرش حسینیه ، سجاده نماز گفته 

 می شود.

 همان طور که از نام فرش سجاده ای مشخص است از دو اسم مسقل تشکیل شده است یکی فرش و دیگری سجاده

 در واقع فرشی است که مخصوص مساجد بافت زده می شود.این اسم مرکب فرش سجاده ای ، 

 این محصول با همان کیفیت و ویژگی فرش ماشینی درطرح های سجاده فرش بافت زده می شود.

 این کاال بعنوان سجاده فرش جای خود را در بین مساجد و حسینیه ها و مصلی ها باز کرد.

 زان صحبت می کنیم.در این مقاله در مورد نحوه خرید فرش سجاده ای ار

 نحوه تولید سجاده فرش:

در واقع سجاده فرش ها کیفیتی مانند و برابر با فرش ماشینی را دارند و فقط تفاوت سجاده فرش با فرش ماشینی در طرح و نقشه 

 و متراژ است.

 در واقع دستگاه های بافنده فرش ماشینی در ابعاد و نقشه سجاده فرش ست می شوند.

 ت سجاده فرش دقیقا مانند فرش ماشینی خواهد بود.بنابراین کیفی

 فرش سجاده ای ارزان:

 سجاده فرش ها در متراژ باال تولید می شوند. لذا قیمت فرش سجاده ای یک قیمت به نسبت باالیی می شود.

 لذا واژه ی فرش سجاده ای ارزان برای هرهیئت امنای مسجدی یک پیشنهاد وسوسه کننده خواهد بود.

 ل این است که چطور یک سجاده فرش با کیفیت ولی در عین حال ارزان قیمت تهیه کنیم.حال سوا

 لذا عوامل موثر بر کیفیت سجاده فرش بطوری که بری هیئت امنای مسجد مقرون به صرفه باشد بررسی میکنیم:

 کیفیت فرش سجاده ای:

 نخ خاب سجاده فرش 

 نخ تار و پود فرش مسجدی 

 وزن فرش مسجد 

 کم سجاده فرششانه و ترا 

 پالت رنگ بندی فرش مسجدی 

 نوع خرید سجاده فرش 

 

 نخ خاب فرش سجاده ای:

نخ خاب یا نخ ریشه جز نخ اصلی سجاده فرش محسوب می شود ، این نخ همان نخ های رنگی می باشد که نقشه سجاده فرش را 

 تشکیل می دهد.

 ریشه فرش سجاده ای می باشد.زمانی که از نخ سجاده فرش صحبت می کنیم منظور نخ خاب و نخ 

 بهترین نخ خاب برای سجاده فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.



 و در درجه های بعدی نه پلی استر ، نخ ورژن و تک نخ می باشد.

 نخ اکرولیک برای فرش سجاده ای به صرفه نخواهد بود. اما با توجه به متراژ باالیی از سجاده فرش

 سایر نخ های درجه دو و سه ، عمر سجاده فرش شما را بسیار کاهش خواهد داد. و همچنین استفاده از

 پیشنهاد شرکت سجاده فرش برای انتخاب نخ سجاده فرش این است که:

 طرح اصلی فرش سجاده ای و طرح میانی سجاده فرش را با نخ اکرولیک بافت بزنید.

 ید.طرح های حاشیه ای فرش مسجد را با نخ پلی استر بافت بزن

 در واقع برای کیفیت مطلوب سجاده فرش و در عین حال ارزان شدن فرش سجاده ای از ترکیب دو نخ استفاده شود.

 نخ تار و پود فرش سجاده ای:

 نخ تار و پود درست است که به اهمیت نخ ریشه نیستند. اما در بافت فرش سجاده ای حتما باید استفاده شوند.

 ریشه پیچیده می شوند و موجب استخکام هرچه بیشتر فرش مسجد می شوند. در واقع نخ تار و پود به دور

 بهترین جنس برای نخ تار و پود اکرولیک و پلی استر است و در درجه های بعدی نخ جوت

 برای فرش سجاده ای ارزا ن ودر عین حال با کیفیت پیشنهاد می شود جنس نخ تار و پود از نخ پلی استر باشد.

 رش سجاده ای:شانه و تراکم ف

 شانه سجاده فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش مسجد و وضوح نقشه سجاده فرش است.

 تراکم فرش سجاده ای تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش مسجد و استحکام فرش مسجد است.

 شانه بروید. 0011شانه و  0011اما برای سجاده فرش مقرو به صرفه نیاز نیست بسراغ سجاده فرش 

 کفایت می کند. 011و  011رای یک سجاده فرش شانه ب

 کفایت می کند. 0011تا  0111همچنین برای فرش مسجد تراکم 

 وزن فرش مسجد:

 هیئت امنای مسجد اهمیت زیادی به وزن و ضخامت فرش مسجد می دهند.

 لذا دو عامل باعث افزایش ضخامت و وزن فرش مسجد می شود:

 یکی استفاده زیاد از نخ:

 نخ بیشتری در بافت فرش مسجد بکار برده شود ، وزن سجاده فرش افزایش خواهد داشت. هرچه

 وزن سجاده فرش بر اساس یک متر از سجاده فرش استفاده میشود.

 :0111دوم انتخاب تراکم پایین نه تراکم های باالی 

 فرش سبک تر می شود.با افزایش تراکم ، ارتفاع نخ خاب سجاده فرش کاهش می یابد و در نتیجه سجاده 

 و این ویزگی اصال باب سلیقه هیئت امنای مسجد نخواهد بود.

 پالت رنگ بندی فرش مسجدی:



 پالت رنگ بندی فرش مسجد یعنی تعداد نخ های رنگی ریشه فرش سجاده ای

 یم بود.بیشتر باشد ، ظاهر خوش رنگ تری از سجاده فرش را شاهد خواهو هرچه تعداد نخ های رنگی فرش سجاده ای 

 پس افزایش پالت رنگ بندی فرش سجاده ای تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری سجاده فرش است.

اما در سجاده فرش لزومی به زیاد کردن نخ های رنگی نیست و نیاز نیست قیمت سجاده فرش بابت افزایش پالت رنگ بندی 

 افزایش داشته باشد.

 نوع خرید سجاده فرش:

 یر گزار بر قیمت سجاده می باشد و هم تاثیر گزار بر کیفیت فرش مسجد است.نوع خرید سجادهفرش ههم تاث

 در یک کالم ، بهترین نوع خرید سجاده فرش ، خرید از درب کارخانه سجاده باف است.

 در واقع خرید مستقیم از شرکت سجاده فرش بهترین نوع خرید می باشد.

 فضای مجازی و اینترنتی پیدا کنیم بسیار بهتر خواهد بود. حتی اگر بتوانید کارخانجات تولیدی سجاده فرش را در

اینگونه شما سجاده فرش را بصورت مستقیم ار درب کارخانه تهیه خواهید کرد که هم قیمت فرش سجاده ای مسجدی شما قیمت 

 عمده خواهد بود و هم از نظر کیفیت سجاده فرش خاطر جمع می شوید.

اده فرش درخواست کنید یک نمونه سجاده فرش مورد نظر خود را بافت بزند و برای حتی پیشنهاد می شود که از شرکت سج

 شما ارسال نماید تا شما با اطمینان بیشتری سجاده فرش را تهیه کنید.

 کلمات کلیدی:

سجاده فرش ، سجاده فرش ارزان ، فرش سجاده ای ، فرش سجاده ای ارزان ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، سجاده فرش 

، سجاده باف ، شرکت سجاده فرش ، تولیدی سجاده نماز ، فرش سجاده ای ستاره کویر یزد ، سجاده فرش سبحان ،  محرابی

 قیمت فرش سجاده ای مسجدی ، فروش اینترنتی فرش سجاده ای ، سجاده فرشی 

 

 

 

 


