
 کانال فرش کاشان:

 با پیشرفت علم و دانش و ورود اینترنت به منازل ، راه های ارتباطی بسیار زیاد شده است.

و اینستاگرام  (Telegram) بطوری که امروزه بهترین منبع فروش و نیز اطالع رسانی شبکه های مجازی چون تلگرام

(Instagram)  .می باشد 

 همچنین بسیاری از فروشگاه های اینترنتی در قالب سایت فروشگاهی وارد دنیای مجازی شدند.

نیز از این تغییرات ارتباطی بی نصیب نبوده است و بسیاری از کارخانجات فروش فرش روانه و شهر فرش کاشان صنعت فرش 

 دنیای اینترنت شده اند.

 سایت فرش به فروش می رسانند. اینستاگرام و وکانال فرش کاشان  و محصوالت خود را از طریق

 نکات مهم که هنگام خرید فرش باید به آن توجه شود:

 با رعایت نکات زیر می توانید یک فرش مرغوب به قیمت کارخانه بصورت اینترنتی و بدون اتالف وقت و مسافت تهیه کنید.

 نکته اول:

نخ فرش خود دقت نمایید. امروزه بهترین الیاف مصنوعی برای یک فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می حتما به 

 باشد.

 نخ اکرولیک هیت ست شده با اینکه یه نخ با الیاف مصنوعی می باشد اما کیفیتی مطابق با الیاف طبیعی دارد.

 ایر الیاف است اما قیمت فرش را فدای کیفیت فرش نکنید.با اینکه قیمت نخ اکرولیک در بافت فرش بسیار گران تر از س

 اما اینکه چطور نخ اکرولیک را در بافت فرش تشخیص دهیم بسیار مهم است و به موارد زیر دقت کنید:

به نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی بسیار نرم می باشد چرا که از جنس پالستیک نیست و شبیه به بافت پشم و پن .1

 لذا بافتی نرم و دستباف گونه به فرش ماشینی می دهد.، است.

 بدلیل عدم استفاده مواد پالستیکی و نفتی در نخ اکرولیک فرش شما نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد. .2

 مقاومت بسیار باالی نخ اکرولیک در برابر گرما و رطوبت و بیدخوردگی .3

 ت فرش ماشینی بدون کدریظاهر شفاف نخ اکرولیک در باف .4

گوشه ای از نخ اکرولیک در بافت فرش را آتش بزنید ؛ نخ اکرولیک در مواجه با آتش بویی شبیه به بوی موی سوخته  .5

مانند و کله پاچه می دهد چرا که الیاف ان شبیه به کراتین مو می باشد و نیز خاکستر بجا مانده از آن پودر می شود و 

 شود  گلوله و سفت نمیالیاف پالستیک 

 نکته دوم:

 شانه و تراکم های بسیار متنوعی در بازار فرش وجود دارد.

 شانه فرش به تعداد گره های موجود در یک متر از عرض فرش گفته می شود.

 تراکم فرش به تعداد گره های موجود در یک متر از طول فرش گفته می شود.

 شروع می شوند.  1555و  1255،  1555،  055،  555فرش ماشینی از شانه : 

 4555،  3655،  3555،  22555،  2255،  2555،  1055،  1455،  1255،  1555های  تراکم تا

 فرشی که دارای شانه و تراکم بیشتری باشد فرش با دوام تر و ریز نقش تر و زیباتری خواهد بود.

 م قیمت فرش ماشینی افزایش خواهد داشت.مسلما با افزایش شانه و تراک



 همچنین حتما دقت کنید عدد دقیق شانه و تراکم روی فرش پیاده سازی شده باشد.

 شیوه زیر عمل کنید:برای حساب کردن شانه و تراکم به 

 کنید تابتدا فرش را به پش

گره داشته  05شانه باشد باید در این ده سانت  055برای شانه فرش ده  سانت از عرض فرش را جدا کنید ، اگر شانه فرش 

 باشید.

گره داشته   255شانه باشد باید در این ده سانت  2555فرش را جدا کنید ، اگر شانه فرش  طول فرش ده  سانت از  تراکمبرای 

 باشید.

 

 نکته سوم:

حتما از فروشنده ی فرش درخواست کنید که وزن فرش را به شما بگوید ، هرچه وزن فرش بیشتر باشد نشان دهنده ی این است 

 که نخ بیشتری در بافت فرش بکار برده شده است.

 وزن فرش ماشینی در یک متر از فرش ماشینی محاسبه می شود.

 کیلوگرم به باال باشد. 45متری باید  12شانه  055بطور مثال وزن فرش ماشینی 

 نکته چهارم:

 نقشه آن ریز بافت است.ینی گفته می شود که فرش دستباف گونه تهیه کنید ، فرش دستباف گونه به فرش ماش

 معموال تمام فرش های دستباف بافتی ریز دارند.

 نکته پنجم:

 به پشت فرش حتما دقت کنید ، پشت فرش حاوی اطالعات زیادی از نحوه بافت صحیح فرش ماشینی می باشد.

 رش مشخص نیست.بدلیل ارتفاع خابی که فرش ماشینی دارد نقشه صاف و بدون کجی ف

 لذا در پشت فرش اندازه گره ها بخوبی مشخص است.

 همچنین در فرش ماشینی مرغوب سرتایر فرش را چرم ده سانت می زنند که روی سرامیک و پارکت سر نخورد.

 نکته پنجم:

 ساعته بگیرید. 44فرصت مرجوع هنگام خرید فرش ماشینی بخصوص خرید اینترنتی فرش ماشینی از فروشنده فرش 

 چرا که در این دو روز ، می توانید فرش را بخوبی بررسی کنید  و اگر مرغوبیت کافی را نداشت مرجوع کنید.

 نکته ششم:

 برندهای معتبر فرش ماشینی را شناسایی کنید.

گیری کنید و اقدام به خرید فرش ید در شبکه های مجازی آن هارا پیو اگر دسترسی مستقیم به برندهای معتبر فرش ماشینی نداشت

 کنید.

 از جمله برندهای معتبر فرش ماشینی:

  فرش ماشینی مشهد 



 فرش ماشینی تبریز 

 فرش ماشینی کاشان 

 فرش نگین مشهد 

 فرش فرهی 

 فرش یلدای کویر 

 نکته هفتم:

و حتما در شناسنامه فرش کاشان بررسی نمایید ، که چند نخ رنگی در بافت فرش بکار  به رنگ بندی فرش ماشینی دقت کنید

 رفته است.

 هرچه تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی بیشتر باشد مسلما مرغوبیت فرش ماشینی بیشتر خواهد بود.

 فرش کاشان:راهنمای خرید فرش 

 خرید مستقیم فرش کاشان 

 خرید از نمایندگی های فرش کاشان 

 خرید اینترنتی فرش کاشان 

 خرید مستقیم فرش کاشان:

اگر در نزدیک فرش کاشان ساکن هستید ، کافیست به درب کارخانه مراجعه نمایید و از نزدیک در جریان بافت و کیفیت فرش 

 به خرید فرش نمایید. قرار گیرید و اقدام

 خرید از نمایندگی های فرش کاشان:

اگر به شهر فرش کاشان دسترسی ندارید، شرکت ها و واحد های تولیدی فرش کاشان که در شهر های دیگر نمایندگی دارند را 

 بررسی نمایید و اقدام به خرید فرش کاشان نمایید.

 خرید اینترنتی فرش کاشان:

 یکی از معتبرترین و با سابقه ترین مکان های خرید و فروش فرش ، شهر فرش کاشان می باشد.

هر فرش کاشان بطور مستقیم دسترسی ندارید کافیست در شبکه های مجازی واحد ها و تولید کنندگان فروش فرش در اگر به ش

 شهر فرش کاشان را پیدا کنید.

سپس کافیست کانال تلگرام فرش کاشان ، اینستاگرام فرش کاشان و سایت فروشگاهی فرش کاشان را بررسی کنید و براحتی 

 ید.اقدام به خرید فرش نمای


