
 خرید آنالین فرش ماشینی کاشان:

 انواع فرش : فرش ماشینی و فرش دستباف بصورت حرفه ای و با کیفیت در شهر فرش کاشان بافت زده می شود.

 و لذا تولید کننده های انبوه و کارخانه های بزرگ در بازار فرش کاشان مستقر هستند.

 خرید فرش کاشان نیز به دو صورت انجام میگیرد:

 ماشینی کاشان خرید سنتی فرش 

 ین فرش ماشینی کاشانخرید آنال 

 تنها نکته ای که در مورد خرید اینترنتی فرش وجود دارد این است که قیمت فرش را با کیفیت فرش تطابق دهیم.

 ی فرش:فروش اینترنت

وش اینترنتی فرش چون یک فروش غیر حضوری محسوب می شود لذا باید با دقت بیشتری انجام گیرد و چند نکته رعایت فر

 :شود

 کیفیت فرش ماشینی زمانی که بدست شما رسید چک شود

گردد در واقع یفیت مطلوب ما نبود ، فرش مرجوع اول اینکه حتما از فروشنده پرسیده شود که اگر کیفیت فرش مطابق با ک

 ضمانت بازگشت کاال داشته باشد.

ر مستقیم کارخانه تولیدی فرش فروش اینترنتی فرش زیر نظدر فروش اینترنتی خرید مستقیم از کارخانه باید انجام گیرد یعنی ، 

 در کاشان انجام گیرد.

 عامل اول در خرید اینترنتی فرش :کیفیت فرش ماشینی

 اولین عاملی که در فروش اینترنتی باید در نظر داشت کیفیت فرش ماشینی می باشد.

باطن فرش را شامل  که هم مرغوبیت در ظاهر فرش و هم مرغوبیت در در مرغوبیت فرش ماشینی عوامل زیادی دخیل هستند

 می شود

 از جمله:همچنین کیفیت هایی از فرش ماشینی که بر قیمت فرش ماشینی کاشان نیز دخیل اند 

 نخ فرش ماشینی 

  فرش ماشینیشانه 

  تراکم فرش ماشینی 

  پالت رنگ بندی فرش 

 درجه بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 کال در بافت یک فرش سه نوع نخ کاربرد دارد:

 نخ ریشه یا نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

 نخ خاب یا نخ ریشه:

 .ما در ظاهر فرش می توانیم ببینم نخ خاب یا نخ ریشه اصلی ترین نخ در بافت فرش می باشد ، نخ خاب همان نخی است که

 لذا هر موقع در مورد کیفیت نخ فرش حرف می زنیم منظور همین نخ خاب می باشد.



 نخ خاب فرش ماشنیی بدلیل بافت ماشینی آن ، باید از الیا مصنوعی استفاده شود.

 ،ع استکیفیت های الیاف مصنوعی در فرش ماشینی متنو

 عی در فرش ماشینی به شرح زیر است:الیاف های مصنو جنس ازبیشترین  

 نخ اکرولیک یا اکریلیک 

 نخ پلی استر 

  نخBCF 

  تک نخ 

 ورژن 

 الیاف مصنوعی برای فرش ماشینی می توان به نخ اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده اشاره کرد. بهترین

 این الیاف بسیار شبیه به ابریشم طبیعی می باشد و کیفیتی مانند ابریشم طبیعی دارد.

 پود فرش ، نخ های فرعی در بافت فرش ماشینی هستند . نخ تار و

 نخ تار و پود بصورت افقی و عمودی به دور نخ خاب می پیچند و موجب استحکام به فرش می شوند.

 ی استر است.بهتربن الیاف برای نخ تار و پود فرش ماشینی ، نخ پنبه و پلی استر است و رده های بعدی الیاف پل

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش به سه روش:

 .ابتدا فرش را بو کنید: نباید بوی پالستیک و مواد نفتی استشمام شود 

 سبندگی را در بافت فرش حس کنید.فرش را لمس کنید: نباید زبری و چ 

 .فرش را نگاه کنید: نباید ظاهری کدر در بافت فرش حس شود 

  نخ فرش را آتش بزنید: با اتش گرفتن نخ اکرولیک باید الیاف حاصله از سوختن پودر شوند و بویی شبیه به بوی موی

 سوخته بدهد.

 شانه فرش ماشینی:

 شانه فرش ، تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک متر فرش می باشد.

 هرچه تعداد گره های عرضی فرش بیشتر شود ، بافت ریزتری فرش بخود می گیرد.

 در نتیجه نقشه فرش ریز بافت تر و واضح تر می شود.

 باف گونه خواهیم بود.در شانه های باال ما شاهد فرش دست

 نحوه تشخیص شانه فرش را یاد بگیرید:

 شانه را تشخیص دهید. 077شما باید بتوانیم فرش 

 گره باشد. 077شانه ابتدا بدانید که در صد سانت از فرش باید  077برای تشخیص فرش 

 داشته باشید. گره  07اگر ده سانت از عرض فرش را جدا کنید  و شروع به شمردن گره ها کنید ، باید 

 به همین راحتی می توانید شانه فرش را حساب کنید.

گره ها واضح تر در پشت فرش ارتفاع نخ خاب نداریم و  اگر گره ها را از پشت فرش شروع به شمردن کنید بهتر است چرا که 

 پیدا هستند.

 تراکم فرش ماشینی:



 تراکم فرش ، تعداد گره های طولی در صد سانت فرش هستند.

اکم فرش هر چه باالتر می رود فرش شما فشرده تر  مستحکم تر می شود بطوری که در تراکم های باال دست داخل فرش فرو تر

 نمی رود.

هر چه تراکم فرش باالتر می رود ، نخ خاب فرش مستحکم تر می شود در نتیجه از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود و فرش 

 نازک تر می شود.

 ر فرش شما نازک است کیفیت خوبی ندارد  ، این بدلیل تراکم باالی فرش می باشد.پس فکر نکید که اگ

 فرش را یاد بگیرید: تراکمنحوه تشخیص 

 شانه را تشخیص دهید. 0777شما باید بتوانیم فرش 

 گره باشد. 0777شانه ابتدا بدانید که در صد سانت از فرش باید  0777برای تشخیص فرش 

 داشته باشید. گره  077فرش را جدا کنید  و شروع به شمردن گره ها کنید ، باید  طول اگر ده سانت از 

 به همین راحتی می توانید شانه فرش را حساب کنید.

گره ها واضح تر در پشت فرش ارتفاع نخ خاب نداریم و  اگر گره ها را از پشت فرش شروع به شمردن کنید بهتر است چرا که 

 پیدا هستند.

 پالت رنگ بندی فرش :

 خ های رنگی بکار رفته در بافت فرش ماشینیپالت رنگ بندی یعنی ن

 هرچه تعداد این نخ های رنگی بیشتر باشد ، فرش شما زیباتر و خوش رنگ تر است.

 تا ده رنگ می باشد و با افزایش نخ های رنگی فرش ، قیمت فرش ماشینی نیز بیشتر می شود. 5پالت رنگ بندی فرش بین 

 درجه بندی فرش ماشینی:

 فرش نیز مانند کاالهای برقی درجه کیفی دارد و طیف درجه کیفی فرش از یک تا پنج است.

را دارد و مسلما قیمت فرش درجه یک بیشتر از سایر درجه بندی های متوسط می  مسلما فرش درجه یک ، باالترین درجه کیفی

 باشد.

 انید فرش درجه یک را تشخیص دهید:لذا باید بتو

 بکار رفتن بهترین نخ در بافت فرش 

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

 بودن نخ خاب ارتفاع یکسان نخ خاب و یکدست 

 پیاده سازی دقیق ابعاد فرش 

 عدم رو زدگی و باال زدگی آهار 

 عدم سوختگی و تیغ خوردگی در فرش 

 پیاده سازی دقیق نقشه فرش 

 ید فرشنوع خر ید اینترنتی فرش:در خر دومعامل 

 ی فرش مهم ترین عامل ، خرید از کارخانه تولیدی می باشد.چه در روش سنتی خرید فرش و چه در خرید اینترنت

 مسلما تولیدی های فرش و کارخانجات بافنده فرش ، فروش اینترنتی و سایت فروشگاهی فروش فرش خود را افتتاح کرده اند.



رندها را پیدا کرده و اقدام به خرید اینترنتی فرش شما اول برندهای معتبر تولیدی فرش را بشناسید و سپس آدرس اینترنتی این ب

 نمایید.

 از جمله برندهای معتبر تولیدی فرش :

 فرش  نگین مشهد 

 فرش فرهی 

 فرش محتشم 

 فرش خاطره کویر کاشان 

 فرش تک ستاره کویر یزد 

 فرش یلدای کویر کاشان 

 فرش شاهرخ 

 کلمات کلیدی:

فرش  ,فرش ماشینی دیجی کاال  ,فرش ماشینی ارزان  ,حراج فرش ماشینی  ,خرید اینترنتی فرش ماشینی  ,قیمت فرش ماشینی 

  فرش ماشینی تبریز ,ماشینی کاشان 


