
 فرش کاشان شهر در لیمت فرش

توجهات به کشور ایران  باشد و چه منظور فرش دستباف باشد زمانی که صحبت از فرش می شود چه منظور فرش ماشینی

 بخصوص شهر فرش کاشان و فرش مشهد معطوف می شود.

 بطوریکه تولید فرش ماشینی در ایران نه تنها به داخل بلکه به بازار خارجی نیز وارد شده است.

 .کشور ایران محسوب می گردد منبع درآمدو صادرات فرش بزرگترین 

فرش کاشان صرفا بخاطر مراکز تولیدی فرش معروف نیست بلکه شهر فرش کاشان از خیث فرش مرؼوب و با کیفیت 

 رد.معروفیت دا

حتی برای خرید فرش کاشان نیاز به سفر به شهر فرش کاشان نیست تنها کافیست به فروشگاه های آنالین تولیدی شهر کاشان 

 سری بزنید و الدام به خرید فرش کاشان نمایید.

 فرش در شهر فرش کاشان اطالعاتی داشته باشید.ن ابتدا باید در مورد لیمت در این میا

 عوامل موثر بر لیمت فرش ماشینی را بشناسید.

 در این مماله اطالعات مفیدی در مورد عوامل موثر بر لیمت فرش برای شما عزیزان بازگو می کنیم.

 شهر فرش کاشان:لیمت فرش ماشینی در 

 سد مسلما لیمت فرش ماشینی نیز کمتر می شود.هنگامی که تولید فرش ماشینی به میزان انبوه بر

همچنین اگر خرید فرش بصورت مستمیم از درب کارخانه باشد لیمت فرش بدون واسطه و کمتر از نمایندگی های فرش خواهد 

 شد.

 یک عامل مهم دیگر در تعیین لیمت فرش کیفیت فرش و درجه بندی فرش می باشد.

 یک فرش ماشینی به لیمت مناسب مراحل زیر را طی کنید: با تفاسیر گفته شده برای خرید

 .ابتدا به شهر فرش کاشان سفر کنید خرید اینترنتی فرش کاشان را انجام دهید 

  خرید از درب کارخانه 

 .کیفیت فرش را بخوبی بررسی کنید 

 خرید فرش در شهر فرش کاشان:

 شهرک متمرکز تولیدی فرش می باشد بنام های زیر: شهر فرش کاشان دارای چهار

 شهرک صنعتی سلیمان صباحی آران و بیدگل 

 شهر صنعتی هالل آران و بیدگل 

 شهرک صنعتی جعفر آباد کاشان 

 شهرک صنعتی راوند 

 به طوری که بهترین برندهای بافت فرش در این مراکز لرار دارند مانند: 

 فرش فرهی 

 فرش بزرگمهر 

 فرش یلدای کویر 

 فرش پازیریک 

 فرش محتشم 

 فرش لیطران 



 لالی سلیمان 

 فرش مشهد اردهال 

 فرش خاطره کاشان 

 فرش نیاوران 

 دارید حتما به شهر فرش کاشان سفر کنید.اگر لصد خرید فرش به تعداد زیاد 

 یک عدد فرش کاشان را دارید اما مشکل طوالنی بودن مسافت را دارید. اما اگر لصد خرید

ای معتبر در شهر فرش کاشان را در فضای مجازی پیدا کنید و بصورت آنالین الدام به خرید فرش ماشینی کافیست این برنده

 نمایید.

 :خرید از درب کارخانه

 سایر برندهای معتبر در زمینه فرش ماشینی :

 فرش ستاره کویر یزد 

 فرش نگین مشهد 

 فرش ساوین 

 فرش عالی ممام 

ی در مودیم تا براحتحتی اگر فرش کاشان باب سلیمه شما عزیزان نبود ما سایر برندهای معتبر فرش در ایران را برای شما ذکر ن

 خرید فرش حك انتخاب داشته باشید.

 پیشنهاد اول این است بجای خرید از نمایندگی ها و یا واسطه های فرش از درب کارخانه خرید فرش را انجام دهید.

حتی نیاز به رفتن به درب کارخانه شرکت فرش نیست کافیست بصورت مجازی با شرکت فرش بصورت مستمیم در تماس 

 باشید.

 خرید فرش با کیفیت:

 باشد لیمت فرش ماشینی نیز افزایش لیمت را خواهد داشت.کیفیت فرش ماشینی مسلما بیشتر 

 همچنین هیچ مولع کیفیت فرش را فدای لیمت فرش نکنید.

 لذا عوامل موثر بر کیفیت فرش ماشینی را بشناسید و در درجه اول کیفیت فرش خود را بخوبی بررسی کنید.

 ه ویژگی برتر بهترین فرش ماشینی به شرح زیر است:د

 ویژگی اول:

 در انتخاب یک فرش خوب ابتدا نوع کاربرد و نیازی که از فرش ماشینی را دارید مشخص کنید.

 بعنوان مثال فرش مناسب اتاق پذیرایی با اتاق خواب متفاوت است

است چرا که این مناطك یک سایر مناطك با انتخاب فرش  و همچنین انتخاب فرش آشپزخانه و فرش راه رویی کامال متفاوت 

 و کاربرد فرش در فرش آشپزخانه مهم تر از زیبایی فرش است. محل پر رفت و امد هستند

ی انتخاب فرش کودک کامال باید طبك اصول سازگار با روحیه و سن کودک باشد و فرش کالسیک مناسب برای فرش اتاق تح

 کودک و نوزاد نمی باشد.

 ویژگی دوم:

 به سبک و سیاق زندگی شما بستگی دارد.انتخاب فرش کامال 



 بعنوان مثال برای منازلی با فرزند کوچک و نوزاد و یا افرادی که حیوان خانگی دارند.

 انتخاب فرش رنگ کرم یا سفید حتی اگر با کیفیت ترین فرش هم باشد اصولی نیست و زود فرش از بین می رود.

 برای این گونه منازل دنبال فرش رنگ تیره باشید.

 د دنبال فرشی باشید که خاک و کثیفی و رفت و آمد زیاد را بخودش نشان ندهد.و یا برای انتخاب فرش اتاق کار بای

 ویژگی سوم:

 بهترین کیفیتی که برای نخ فرش ماشینی می توان ذکر کرد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 باالیی دارد و هم زیبایی دستباف گونه ای را روی فرش ایجاد میکند.این نخ مانند پشم طبیعی عمل می کند هم مماومت 

همچنین انتخاب نخ اکرولیک برای فرش کودک بهترین انتخاب است چرا که الیاف اکرولیک بسیار شبیه به الیاف مو و کراتین 

 است.

 می کند.و لذا فالد هرگونه مواد پالستیکی و نفتی می باشد و برای فرزند شما ایجاد حساسیت ن

 نخ فرش ماشینی یک عامل مهم در لیم فرش ماشینی نیز محسوب می شود.

 ویژگی چهارم:

اگر بدنبال فرشی دستباف گونه هستید ، اگر بدنبال نمشه ای خاص از فرش ماشینی هستید که بافتی ریز و دستباف گونه داشته 

 باشد.

 و اگر بدنبال فرشی مجلل برای جهیزیه عروس هستید ، بسراغ فرش با شانه و تراکم باال بروید.

 ی ریز و واضح به نمشه فرش می دهد.چرا که شانه های باال در فرش ماشینی بافت

 همچنین تراکم های باال در فرش ماشینی موجب کاهش ارتفاع خاب در فرش و در نتیجه فشرده شدن فرش می شود.

 شانه و تراکم فرش یک عامل مهم در لیمت فرش ماشینی نیز محسوب می شود.

 ویژگی پنجم:

 به تعداد رنگ هایی که در فرش ماشینی بکار رفته است دلت کنید.

 ما فرش خوش آب و رنگ تری را خواهید داشت.هرچه تعداد رنگ های بکار رفته در فرش ماشینی بیشتر باشد ش

 رنگ بندی فرش یک عامل در لیمت فرش ماشینی نیز محسوب می شود.

 ویژگی ششم:

 حتما دلت کنید که فرش شما شناسنامه داشته باشد و یا برجسب شناسنامه در پشت فرش لید شود.

و درجه  شناسنامه فرش حاوی اطالعاتی در مورد نخ فرش ، در مورد شانه و تراکم فرش ، متراژ فرش ، پالت رنگ بندی فرش

 نیز می باشد. فرش

 ی هفتم:گویژ

 درجه بندی می باشد ، بهترین درجه و کیفیت فرش ، فرش درجه یک می باشد. فرش نیز دارای

 فرش درجه یک باید بدانید که چه ویژگی هایی دارد:

 بهترین نخ استفاده شده در فرش ماشینی 



 پیاده سازی دلیك شانه و تراکم روی فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی گسترده در فرش ماشینی 

 ع خاب در فرش ماشینییک دست بودن ارتفا 

 پیاده سازی آهار استاندارد روی فرش 

 عدم سوختگی و تیػ خوردگی رو فرش ماشینی 

 پیاده سازی اندازه دلیك فرش ماشینی 

 پیاده سازی نمشه درست فرش بدون کجی 

 عدم دوستی در پیاده سازی نمشه فرش ماشینی 

 

 

 


