
 خرید فرش ماشینی بدون واسطه:

 خرید فرش بدون واسطه یعنی خرید فرش از کارخانه تولیدی و شرکت بافنده فرش ماشینی

 مسلما در این نوع خرید فرش ، بهترین فرش ماشینی هم از نظر کیفیت و هم از نظر فرش ارزان قیمت را خواهیم داشت.

فرش تنها با یک گوشی هوشمند امکان در عصر امروزه که عصر ارتباطات و اینترنت می باشد دسترسی به شرکت های تولیدی 

 پذیر است.

 لذا برای خرید فرش نیاز به هزینه های سفر و زمان و رفتن به درب کارخانه تولیدی فرش ندارید.

 تنها در منزل از طریف فروشگاه های آنالین فرش زیر نظر مستقیم کارخانه بافنده اقدام به خرید فرش ماشینی می نمایید.

 

 بدون واسطه:فواید خرید فرش 

در خرید فرش بدون واسطه به شرطی که خرید شما ، خرید اینترنتی فرش از کارخانه تولیدی باشد بهترین نوع خرید فرش 

 محسوب می شود.

 به درب کارخانه را نخواهید داشت.در این روش شما هزینه ی سفر تا رفتن 

 د.در این روش نیاز به صرفه زمان و رفتن به درب کارخانه نداری

 خرید فرش بدون واسطه و به قیمت تولیدی فرش محاسبه می شود.

 در محیطی مانند نمایشگاه های فرش بدلیل محدودیت جا امکان دیدن تمامی نقشه های فرش ماشینی وجود ندارد

 می کنید. ولی در خرید آنالین بدون محدودیت جا تمامی نقشه های فرش ماشینی را رویت 

 همچنین در هر ساعت از شبانه روز می توانید اقدام به خرید فرش ماشینی نمایید.

 

 مکان های خرید فرش بدون واسطه:

 کشور ایران از قدیم مهد فرش دستباف و سپس با روی کار آمدن فرش های ماشینی مهد فرش ماشینی لقب گرفت.

 بزرگترین تولیدی های فرش ماشینی را میتوانیم براحتی در ایران پیدا کنیم. لذا

 اما از بین شهر های ایران شهر فرش کاشان و شهر فرش مشهد بعنوان بزرگترین تولید کننده های فرش ماشینی هستند.

 شهر فرش کاشان با چهار شهرک صنعتی بزرگترین تولیدی فرش محسوب میشود.

 از جمله شهرک های بزرگ فرش ماشینی در کاشان:

 شهرک صنعتی سلیمان صباحی 

 شهرک صنعتی امیرکبیر 

 شهرک صنعتی راوند 

 محصوالتی که در شهر فرش کاشان تولید می شوند:همچنین 

 فرش ماشینی 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چهره 



 گلیم فرش ماشینی 

 فرش فانتزی 

 سجاده فرش 

 

 :بدون واسطه نکات قبل از خرید فرش ماشینی

 یکی از نکاتی که قبل از خرید فرش ماشینی باید به آن توجه کرد و ابتدا مشتری باید این نکات را رعایت کند :

 .یک اینکه کیفیت فرش ماشینی بررسی شود 

 ه هدف از خرید فرش ماشینی بررسی شود.دو اینک 

 

 کیفیت فرش ماشینی خود را انتخاب کنید:

 در انتخاب کیفیت فرش ماشینی عوامل زیادی وجود دارد از جمله:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 د.تلقی می شون ماشینی این سه عامل جز مهم ترین عوامل تعیین کننده کیفیت فرش

 نخ فرش ماشینی:

 الیاف مصنوعی بکار رفته در فرش ماشینی:

 نخ پلی استر 

 نخ اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده 

 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 

 فقط اینکه بهترین فرش ماشینی با نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 گسترده ای از شانه و تراکم در فرش ماشینی وجود دارد از که متداول ترین شانه و تراکم ها برای فرش عبارتند از:انواع 

  0055تا  055شانه با تراکم بین  055فرش 

  0055تا  0055شانه با تراکم  055فرش 

  0055تا  0055شانه با تراکم   0555فرش 

  0055تا  0555شانه با تراکم  0055فرش 

  0555تا  0055شانه با تراکم  0055فرش 

برای انتخاب شانه و تراکم ابتدا کاربرد مشتری از فرش مهم است سپس سلیقه ی مشتری مهم است و در نهایت میزان بودجه ای 

 که میخواهید برای فرش هزینه کنید مهم است.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 دی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی بکار رفته در بافت فرش ماشینیپالت رنگ بن



 رنگ و ده رنگ هستند. 0رنگ ،  6رنگ ،  0رنگ ،  0نخ های رنگی فرش 

 مسلما افزایش پالت رنگ بندی فرش ماشینی تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت فرش ماشینی خواهد داشت.

 

 کنید: کاربرد فرش خود را تعیین

 مشخص کنید که فرش را برای چه کاربردی نیاز دارید:

 بعنوان مثال فرش آشپزخانه می خواهید یا فرش جهیزیه عروس و یا فرش کودک

 برای هر کاربردی فرش مخصوص به خودش را تهیه کنید.

 بعنوان مثال:

  روید.شانه که مجلل است ب 0055شانه و فرش  0055برای فرش جهیزیه عروس به سراغ فرش 

 .برای فرش آشپزخانه بسراغ گلیم فرش که بافتی سبک دارد بروید 

 .برای فرش کودک بسراغ فرش مدرن و فرش فانتزی بروید 

 .برای مساجد به سراغ سجاده فرش بروید 

 نکات بعد از خرید فرش بدون واسطه:

یدی فرش ماشینی ضمامنت دریافت کاالی اگر فرش بدون واسطه را بصورت اینترنتی خریداری کرده اید حتما از فروشنده و تول

 .کاال را دریافت کنید ساعته  00ازگشت اصل به همراه ضمانت ب

در واقع به فروشنده بگویید در صورتی که کیفیت فرش ماشینی شما همان کیفیت مورد نظر شما نباشد شما کاال را مرجوع 

 خواهید کرد.

 پس دو عامل مهم بعد از خرید فرش:

 یافت ضمانت نامه ی فرش اصلدر 

 دریافت ضمانت نامه بازگشت کاال 

 تشخیص فرش اصل از تقلبی:

حال باید یاد بگیرید بعد از خرید فرش ماشینی چه خرید از تولیدی باشد و چه خرید از واسطه بتوانید فرش اصل با کیفیت باال را 

 تشخیص دهید.

 را تشخیص دهید:میزان شانه و تراکم فرش مورد نظر خود 

 خریداری کرده اید. 0055با تراکم  شانه 055یعنی اگر فرش 

 گره باید باشد. 0055گره باید باشد و در طول صد سانت فرش  055یعنی در عرض صد سانت فرش 

 گره باید داشته باشیم. 05 کافیست ده سانت از عرض فرش را جدا کنیم و گره ها را بشمریم ، در این ده سانت

 گره باید داشته باشیم. 005و همچنین ده سانت از طول فرش را جدا کنیم و گره ها را بشمریم ، در این ده سانت 

 تشخیص بهترین کیفیت نخ فرش ماشینی:

 د.بهترین الیاف برای فرش ماشینی ، الیاف اکرولیک هیت ست شده می باش

 بسیاری از سودجویان و دالالن فرش ، فرش با نخ های کیفیت پایین را بعنوان فرش اکرولیک به شما غالب می کنند.



 لذا باید بتوانید نخ اکرولیک را در بافت فرش ماشینی تشخیص دهید.

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش:

 الیافی شبیه به پنبه و پشم است و اصال نباید بوی پالستیک و مواد نفتی بدهد. اول بدانید که نخ اکرولیک یک نخ با

 رولیک در بافت فرش باید بسیار نرم و لطیف باشد بدون زبریدوم اینکه نخ اک

 همچنین با لمس فرش اکرولیک ، نخ  خاب فرش نباید بهم بچسبد و کوبیده مانند باشد.

 :ماشینید فرش برن

 هر فرش اصلی در پشت فرش شناسنامه خود را به همراه دارد. برند فرش ماشینی خود را حتما چک کنید

 شناسنامه فرش حاوی اطالعتی نظیر: جنس نخ ، شانه و تراکم ،پالت رنگ بندی و اندازه ی فرش است.

 ت تولیدی فرش نیز در شناسنامه فرش وجود دارد.همچنین لوگوی شرک

 لوگوی اصل شرکت را حتما تشخیص دهید.

 بعنوان مثال برندهای تقلبی با وصل شدن به برندهای اصل فرش های خود را به فروش می رسانند.

 .از فرش نگین مشهد استفاده کرده و با اضافه کردن پسوند و پیشوند فرش های خود را بفروش می رسانند
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