
 قیمت فرش سجاده کاشان:

همان طور که در مقاالت پیش اشاره ای شد ذکر کردیم که شروع بافت و اختراع بافت سجاده فرش یا همان فرش مسجد در شهر 

 فرش کاشان رقم خورد.

 لذا با کیفیت ترین سجاده فرش ها را می توانید در شهر کاشان خریداری کنید.

 ایر برندها متفاوت تر و کم تر خواهد بود.همچنین قیمت فرش سجاده کاشان مسلما با قیمت فرش سجاده ای س

چرا که فرش سجاده کاشان سعی خود را می کند تا بهترین سجاده فرش را به قیمت عمده و تولیدی در اختیار مساجد کشور قرار 

 دهد.

 فرش سجاده چیست؟

 فرش سجاده با نام های دیگری نیز شناخته می شود: 

ی ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، فرش حسینیه ، موکت سجاده ای ، فرش محرابی ، سجاده فرش ، سجاده نماز ، فرش سجاده ا

 فرش تشریفات ، فرش مصلی 

 بافت سجاده فرش دقیقا مانند بافت فرش ماشینی می باشد اما یکسری تفاوت هایی دارد که مربوط به ظاهر آن می گردد:

 در واقع می توان گفت جنس سجاده فرش مانند فرش ماشینی است.

 ما ظاهر سجاده فرش متفاوت از فرش ماشینی است.ا

 فرش سجاده بصورت رل های مستطیلی با عرض ثابت و طول متغیر بافت زده می شود.

 این گونه اندازه امکان مفروش نمودن  و شست و شوی فرش مسجد را آسان می کند.

 همچنین ظرح و نقشه سجاده فرش کامال متفاوت  از فرش ماشینی می باشد.

 ت فرش سجاده کاشان:قیم

 عوامل دخیل بر قیمت سجاده فرش به شرح زیر خواهد بود:

 نخ سجاده فرش 

  فرش سجاده ایو تراکم شانه 

 وزن فرش مسجد 

 متراژ سجاده فرش 

 پالت رنگ بندی سجاده نماز 

 نقشه سفارشی سجاده فرش 

 فرش سجاده:نخ 

 منظور از نخ فرش سجاده ، نخ خاب و نخ اصلی سجاده فرش است.

درصد بافت سجاده فرش را تشکیل می دهد و در ظاهر فرش سجاده ای خودش را نشان می  08در واقع نخ خاب سجاده فرش 

 دهد.

 باشد. بهترین کیفیت نخ و طبیعتا گران ترین نخ سجاده فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می

 این نخ نه تنها ظاهر دستباف گونه به سجاده فرش می دهد بلکه کیفیت این الیاف مصنوعی با نخ پشم برابری می کند.

 اما بدلیل متراژ باالی یک سجاده فرش ، این نخ به صرفه نخواهد بود.



 پس برای بافت سجاده فرش باید از چه نخی استفاده شود؟

 پیشنهاد می شود که در بافت سجاده فرش از دو نوع نخ با دو کیفیت متفاوت استفاده شود.

درصد سجاده فرش را با نخ های کیفیت پایین تر  08درصد بافت سجاده فرش را با نخ اکرولیک انجام دهید و  08بعنوان مثال 

 انجام دهید.

ین گونه به یک کیفیت مطلوب از سجاده فرش خواهید رسید و در عین حال اینکه قیمت فرش سجاده ای شما نیز به صرفه تر ا

 خواهد شد.

 شانه و تراکم فرش سجاده ای:

 .افزایش خواهد داشت کاشان بدلیل متراژ باالی سجاده فرش و اینکه با افزایش شانه و تراکم مسلما قیمت فرش سجاده

 سجاده فرش از شانه و تراکم باالیی استفاده نمی کنند. برای یک

همچنین با افزایش شانه و تراکم از قطر سجاده فرش کاسته می شود و نازک تر میشود و این ویژگی اصال مورد پسند هیئت 

 امنای مسجد نیست.

 چرا که هیئت امنای مسجد بدنبال یک فرش قطور و ضخیم هستند.

 ده فرش به شرح زیر است:لذا شانه های متداول سجا

 448 

 088 

 088 

 و تراکم های متداول در بافت فرش سجاده ای به شرح زیر است:

 0088 

 0088 

 0008 

 :وزن فرش مسجد

 وزن فرش مسجد بر اساس یک متر از فرش مسجد محاسبه می گردد.

 خواهد بود. مسلما افزایش وزن مسجد نشان از تراکم نخ و مقدار بیشتر نخ مصرفی در بافت سجاده فرش

 بنابراین هرچه وزن فرش مسجد بیشتر باشد قیمت سجاده فرش نیز مسلما بیشتر خواهد بود.

 پالت رنگ بندی فرش سجاده ایک

 پالت رنگ بندی ، تعداد نخ های رنگی مورد بافت در سجاده فرش خواهد بود.

اشت و در عین حال قیمت فرش سجاده ای نیز این نخ های رنگی هرجه بیشتر باشد ، نقشه زیباتری از سجاده فرش خواهیم د

 گران تر خواهد شد.

 پالت رنگ بندی فرش سجاده ای به شرح زیر است:

 0 

 6 

 0 



 متراژ فرش سجاده ای:

متراژ سجاده فرش بر اساس یک متر از سجاده فرش محاسبه می گردد. لذا با افزایش متراژ مسلما قیمت سجاده فرش نیز بیشتر 

 خواهد شد.

 نقشه سفارشی سجاده فرش:

 مال متفاوت از نقشه فرش ماشینی می باشد.کال نقشه سجاده فرش کا

 نقشه سجاده فرش جوری طراحی شده است که با فضای معنوی مسجد سازگاری داشته باشد.

 همچنین در عین حال پیچیدکی نقشه فرش ماشینی با گل های شلوغ و ترمه و ترنج در بافت سجاده فرش را نخواهیم داشت.

 :خالصه می گرددکال نقشه سجاده فرش در دو گروه عمده 

 نقشه محرابی 

 نقشه تشریفاتی 

 نقشه محرابی:

 نقشه محرابی سجاده فرش ، به نسبت نقشه تشریفاتی شلوغ تر است.

 در نقشه محرابی ، طرح گنبد و محراب وجود دارد همچنین در زمینه سجاده فرش گل و بته وجود دارد.

 ت قبله را برای نمازگزار مشخص می کند.همچنین محراب سجاده فرش جه

 نقشه محرابی فرش سجاده ای ، کامال متابقت با سلیقه مسلمانان شیعه و ایرانی دارد.

 نقشه تشریفاتی:

 نقشه تشریفاتی فرش سجاده ای ساده تر از نقشه محرابی است.

 یک زمینه رنگ ساده در سجاده فرش در نقشه تشریفاتی ، یک یا دو حاشیه باریک در سجاده  فرش را خواهیم داشت با

 بطوری که حاشیه های سجاده فرش تشریفاتی جهت قبله را برای نمازگزار مشخص می کنند.

نقشه تشریفاتی سجاده فرش عالوه بر استفاده بعنوان فرش مسجد ، بعنوان فرش هتلی ، فرش قرمز مراسم های تشریفاتی و 

 بعنوان فرش راه پله ای نیز استفاده می شود.

ت می باشد چرا که اهل سنت بر این عقیده هستند زیر پای نمازگزار باید ساده باشد که حواس مورد پسند اهل سن نقشه تشریفاتی

 نمازگزار موقع ادای نماز پرت نشود.

 اما طرح و نقشه سجاده فرش دخیل بر قیمت فرش سجاده کاشان نیست.

شرکت بابت طراحی نقشه مد نظر اما اگر طرح و نقشه ای سفارشی که مد نظر خودتان باشد برای سجاده فرش می خواهید ، 

 شما یک هزینه طراحی دریافت خواهد کرد.

 سایر هزینه های جانبی فرش سجاده :

 :سجاده فرش شامل جانبی سایر هزینه های 

  فرشهزینه حمل سجاده فرش تا محل مفروش کردن سجاده 

 هزینه نصب فرش سجاده ای 



خرید شما عزیزان تخفیفات ویژه ای را روی هزینه حمل و نصب فرش مسجد برای اما کارخانه سجاده باف کاشان بابت متراژ 

 شما هیئت امنای مسجد اعمال می کند.


