
:خرید فرش ارزان

خرید فرش ارزان برای هر خریداری مسلما یک پیشنهاد قابل فکر و وسوسه انگیز است.

اما اینکه تحت تاثیر چه عواملی برچسب ارزان بودن روی فرش تعقل می گیرد بسیار مهم است.

ممکن است کیفیت فرش را پایین بیاروند و از ظرف دیگر فرش را ارزان به فروش برسانند.

ممکن است فرش تحت تاثیر تخفیفات قرار بگیرد و ارزان شود.

ممکن است با خرید مستقیم از کارخانه فرش کاشان ، قیمت فرش بدون واسطه محاسبه شود.

پس در خرید فرش ارزان باید دو مرحله را طی کنید:

پس ابتدا باید بتوانید کیفیت فرش را بررسی کنید.

را بشناسید.سپس نحوه خرید های مختلف فرش 

بافت فرش:

بافت فرش در کل به دو صورت انجام میگیرد:

 بافت دستی در قالب فرش دستباف 

 بافت ماشینی در قالب فرش ماشینی 

 فرش دستباف:

 در فرش دستباف از الیاف طبیعی استفاده می شود.

 .این الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه هستند و غیر قابل تغییر اند و بدون تنوع هستند

 لذا کیفیت فرش دستباف را نمیشود دستکاری کرد.

 فرش ماشینی:

 در فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده میشود.

 همچنین الیاف مصنوعی در بازار فرش بسیار گسترده و با انواع کیفیت ها هستند.

 ر کیفیت فرش می شود.لذا انواع کیفیت بافت فرش بدلیل تنوع در دستگاه های بافنده فرش ماشینی باعث تاثیر ب

 لذا ما در فرش ماشینی انواع کیفیت های مختلفی از فرش را شاهد خواهیم بود.

 کیفیت فرش ماشینی:

 فرش ماشینی تخت تاثیر عوامل مختلفی انواع کیفیت ها را دارد

 لذا با شناخت عوامل مهم بر مرغوبیت فرش ماشینی خواهیم توانست فرش خوب تهیه کنیم. 

 مل مهم بر کیفیت فرش به شرح زیر است:از جمله عوا

 الیاف و مواد اولیه فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 رنگ بندی فرش ماشینی 



 درجه بندی فرش ماشینی 

 الیاف و مواد اولیه فرش ماشینی:

 با توجه به بازار فرش ماشینی انواع کیفیت های الیاف مصنوعی روانه شهر فرش ماشینی هستند.

 بهترین کیفیت از فرش ماشینی می توان به نخ اکرولیک یا اکریلیک اشاره کرد.

 کامال دستباف گونه تبدیل می کند. این نخ فرش ماشینی شما را به یک فرش

 نخ اکرولیک چه در ظاهر و چه در باطن کامال با الیاف طبیعی برابری می کند و همان کیفیت الیاف طبیعی را دارد.

 مسلما قیمت فرش ماشینی با نخ اکرولیک بیشتر از قیمت فرش با نخ های کیفیت پایین تر خواهد بود.

 لذا تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش بسیار مهم است.

 راه های تشخیص نخ اکرولیک:

 دیدن 

 لمس کردن 

 آتش زدن 

 فرش را در یک نمای کلی ببینید؛ آثاری از کدری نباید در فرش رویت شود و باید فرش یک ظاهر شفاف داشته باشد.

 فرش را لمس کنید ، بافت فرش در عین نرمی و لطافت می بایست نخ خاب فرش از بین دست شما رد شود و بهم نچسبد.

 ه ای از نخ فرش را آتش بزنید ، الیاف اکرولیک در موجه با آتش بویی شبیه به بوی موی سوخته دارند گوش

 تر بجامانده از آتش زدن نخ اکریلیک باید پودر شود و سفت نباشد.و خاکس

 گاه بافنده فرش ماشینی:دست

 بهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی اختصاص به کشور آلمان و بلژیک دارد.

 دستگاه های شونهر و وندویل بهترین دستگاه های بافنده فرش هستند.

 این دستگاه ها عالوه بر اینکه شانه و تراکم را دقیقا روی فرش پیاده سازی میکنند. 

 که موجب استحکام هرچه بیشتر فرش می شود.یکنند، دو واحد پود به فرش تزریق م

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه فرش به تعداد گره های فرش در عرض یک متر از فرش می گویند.

 شانه فرش یا تراکم عرضی فرش دخیل بر کیفیت ظاهری فرش است.

 رش ماشینی شاهد خواهیم بود.بطوری که با افزایش شانه فرش تقشه بهتر و ریز بافت تری را از ف

 تراکم فرش به تعداد گره های فرش در طول یک متر از فرش می گوییم.

 تراکم فرش یا تراکم طولی فرش دخیل بر کیفیت باطنی فرش می باشد.

 بطوری که با افزایش تراکم فرش استحکام نخ خاب فرش افزایش پیدا می کند.

 .خاب ، از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود  همچنین با افزایش تراکم فرش و فشردگی نخ



 نازک تری را خواهیم داشت.ماشینی فرش فرش در تراکم های باالی در نتیجه  

 آنچه که در شانه و تراکم فرش مهم است ، پیاده سازی دقیق آن است.

 ماشینی پیاده سازی شوند. هست این اعداد دقیقا روی فرش 0777شانه با تراکم  077یعنی اگر به شما می گونید فرش ماشینی 

 پس شما باید یاد بگیرید شانه و تراکم فرش را حساب کنید.

 0777و تراکم  077محاسبه شانه و تراکم فرش ماشینی با شانه نحوه 

چرا که گره ها در پشت فرش راحت تر و واضح تر قابل شمردن  ابتدا فرش را به پشت کنید برای حساب کردن شانه فرش

 هستند.

 سپس ده سانت از عرض فرش را جدا کنید.

 گره داشته باشید. 07در این ده سانت باید 

ابتدا فرش را به پشت کنید چرا که گره ها در پشت فرش راحت تر و واضح تر قابل شمردن  فرش تراکم  برای حساب کردن

 هستند.

 فرش را جدا کنید. طول سپس ده سانت از 

 گره داشته باشید. 077در این ده سانت باید 

 رنگ بندی فرش ماشینی:

شینی یکسری نخ رنگی بکار می رود که به تعداد نخ های رنگی یک فرش ماشینی ، پالت رنگ بندی گفته می در یک فرش ما

 شود.

 مسلما با افزایش پالت رنگ بندی و نخ های رنگی فرش ، ظاهر بهتری از فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

 درجه بندی فرش ماشینی:

 فرش نیز مانند هر کاالی دیگری درجه بندی کیفی دارد.

 مسلما بهترین درجه فرش اختصاص به فرش درجه یک دارد.

 حال این سوال مطرح است که فرش درجه یک چه ویژگی دارد؟

 بکار رفتن بهترین الیاف در فرش 

 بافت با بهترین دستگاه بافنده فرش 

 اکمپیاده سازی دقیق شانه و تر 

 پیاده سازی دقیق نقشه فرش ماشینی 

 عدم دوستی در بافت نقشه فرش 

 آهار یکدست و استاندارد 

 عدم سوختگی در سطح فرش 

 خاب یکدست فرش ماشینی 

 پیاده سازی دقیقا سایز فرش بدون کجی در اطراف فرش 

 نحوه خرید فرش:

 بر کیفیت فرش می باشد.نحوه خرید فرش هم تاثیرگزار بر قیمت فرش می باشد و هم تاثیر گزار 

 مسلما بهترین نوع خرید یک فرش خرید از درب کارخانه فرش ماشینی می باشد.



 این گونه از نزدیک شاهد کیفیت فرش ماشینی هستیم و نیز قیمت فرش به قیمت مستقیم و درب کارخانه ای می باشد.

 اگر به هر دلیلی دسترسی به کارخانه فرش ماشینی ندارید.

 ظریق فضای مجازی و اینترنت ، تولیدی های فرش را پیدا کرده و اقدام به خرید اینترنتی فرش نمایید.کافیست از 

 


