
 سفارش فرش با طرح دلخواه:

 مونه ای از لالی مصنوعی می باشد چون با دستگاه بافت فرش و نیز از الیاف مصنوعی تهیه می شود.فرش ماشینی ن

 طرح دو نمشه دلخواه شما  شینی زیاد شده است که براحتی سفارش فرش باامروزه تا حدی پیشرفت در حوزه ی بازار فرش ما

 داده میشود.

 سرفصل های مماله:

 شیوه های بافت فرش 

 تشخیص کیفیت فرش 

 نحوه سفارش فرش با طرح لخواه 

 شیوه های بافت فرش:

 سه نوع شیوه بافت فرش امروزه وجود دارد 

 بافت دستباف 

 بافت ماشینی 

 بافت کالریس 

 در ادامه هر سه نوع بافت فرش را با مزایا و معایب توضیح می دهیم.

 بافت دستباف فرش:

 شیوه ی معمولی و متداولی که از لدیم االیام در بخصوص در بین ایرانیان رواج داشته است ، فرش دستباف می باشد.

 می شوند. فرش دستباف روی دارهای لالی بافت زده

 پشم و پنبه و ابریشم می باشد.نخ های اصلی در فرش دستباف از الیاف تماما طبیعی مانند: 

 النی و ممکن است تا به یک سال نیز طول بکشد.مدت زمان بافت فرش دستباف بسیار طو

 بافت های دیگر نیست. لیمت فرش دستباف نیز بسیار گران می باشد و لابل ممایسه با

 اما از نظر کیفیت ، فرش دستباف در بین بافت ها درجه یک ترین فرش می باشد.

 بافت ماشینی فرش:

 فرش ماشینی روی دستگاه های بافت فرش بافت زده می شوند.

 بدلیل بافت سریع فرش ماشینی ، تولید انبوه این محصول شکل گرفت.

 به چند دلیل: از فرش دستباف بودلذا استمبال از فرش ماشینی بیشتز 

 اول اینکه سرعت تولید بسیار باالی فرش ماشینی و همچنین لیمت فرش ماشینی که بسیار ارزان تر از لیمت فرش دستباف است.

 .اما کیفیت فرش ماشینی مسلما به کیفیت فرش دستباف نمی رسد

 شود.چون در فرش ماشینی از الیاف تماما مصنوعی مانند پلی استرو واکرولیک استفاده می  

 بافت کالریس فرش:

 فرش کالریس و یا فرش چاپی و یا فرش ماشینی کالریس ، همان طور که از نام فرش ماشینی کالریس معلوم است.



 پایه کار فرش کالریس یک فرش ماشینی تماما سفید می باشد.

 مراحل بافت فرش کالریس:

 د.ابتدا یک فرش سفید بافت زده میشو

 نمشه فرش روی کاغذ های مخصوصی در اندازه فرش چاپ می شود.

 سپس کاغذ روی فرش سفید لرار می گیرد و وارد دستگاه سابلیمیشن یا رنگ پاش پرس می شود.

سپس تزریك رنگ عممی به بافت فرش سفید طبك نمشه فرش انجام می گیرد. ) تزریك رنگ دو رو از باال و پایین انجام 

 میگیرد.(

 جنس فرش کالریس از الیاف مصنوعی فرش ماشینی می باشد.پس 

 زمان آماده سازی فرش کالریس بسیار زودتر از حتی زمان آماده سازی فرش ماشینی می باشد.

 حتی لیمت فرش چاپی و یا فرش کالریس بسیار کمتر از لیمت فرش ماشینی می باشد.

می باشد هنوز اطالعاتی در مورد دوام فرش چاپی در دسترس  بدلیل اینکه این روش بافت فرش یک روش نو ظهور و تازه

 نیست.

 می شود و رنگ ها تغییر نمی کنند.اما ثابت شده است که با شست و شوی فرش کالریس از داوم فرش کم ن

 تشخیص کیفیت فرش:

 بت شده و تثبیت شده ای را دارد چرا که دوام فرش مشخص است.فرش دستباف کیفیت ثا

اما در فرش ماشینی و فرش کالریس این گونه نیست چون انواع کیفیت های بافت و انواع جسن نخ در بازار فرش ماشین وجود 

 دارد.

 تنها کافیست به شناسنامه فرش رجوع کنید و تک تک عواملی که در شناسنامه فرش ماشین لید شده است با فرش انطباق دهید.

 شناسنامه فرش ماشینی:

 هر فرش با برند معتبر حتما یک شناسنامه فرش دارد که در پشت فرش ماشینی لید شده است.

 شناسنامه فرش حاوی اطالعات زیر می باشد:

 ولیدی فرش لید شده است.اوال لوگوی برند ت 

 ا شانه و تراکم فرش لید شده است.دوم 

  ده است.جنس نخ فرش ذکر شسوما 

 ابعاد فرش ذکر شده است. چهارما 

  نام طرح فرش ذکر شده است.پنجما 

 .ششما تعداد نخ رنگی فرش یا پالت رنگ بندی فرش لید شده است 

 یکی یکی تشخیص دهیم. ک تک عوامل راحال باید ت

 اوال لوگوی برند تولیدی را بشناسیم:

 لوگوی تولید کننده فرش ماشینی خود را بشناسید و از صحت درست بودن لوگو اطمینان حاصل کنید.

 کافیست یک جست و جوی کوتاهی در گوگل انجام دهید و سپس لوگوی شرکت فرش ماشینی خود را ببینید.



اگر حتما از برندهای معروفی فرش را خریداری می کنید مانند برند فرش مشهد , فرش نگین مشهد , فرش ماشینی کاشان , 

 یطرانفرش فرهی , فرش ل

 حتما تشخیص لوگوی فرش الزامی می باشد.

 تشخیص شانه و تراکم فرش:

 می خرید باید بتوانید شانه و تراکم را تشخیص بدهید. 2111شانه با تراکم  0111اگر فرش 

 گره داریم. 0111یعنی ما در صد سانت از پهنای فرش  0111شانه 

 گره حتما داشته باشیم. 011پس اگر ده سانت از پهنای فرش را جدا کنیم باید 

 برای تراکم نیز بدین شکل عمل می کنیم.

 گره داریم. 2111فرش  لدیعنی ما در صد سانت از  2111منتها تراکم 

 گره داشته باشیم. 211فرش باید  لد زپس در ده سانت ا

 تشخبص نخ فرش:

 لیک هیت ست شده است.بهترین نخ فرش ماشینی در حال حاضر نخ اکرولیک یا اکری

 نخ اکرولیک اصال مواد نفتی و پالستیکی در بافت آن بکار نرفته است و لذا نباید بوی مودا نفتی و پالستیکی بدهد.

 الیاف اکرولیک باید بسیار نرم و پنبه مانند باشد.

 نباید چسبندگی داشته باشد و حالت موکت مانند به خود بگیرد.نخ اکرولیک 

 بندی : تشخیص پالت رنگ

پالت رنگ بندی فرش ، یعنی تعداد نخ های رنگی در بافت فرش و کافیست نگاه به فرش بیندازید و تعداد نخ های رنگی فرش را 

 بشمرید.

 بیشتر از پالت رنگ بندی فرش ثبات نخ های رنگی فرش مهم می باشد.

 .ی نخ روی دستمال بجا نماندکافیست یک دستمال سفید نمناک بردارید و به سطح فرش بکشید و اگر رنگ ها

 نشان دهنده ثبات باالی نخ های رنگی فرش می باشد. 

 بررسی ابعاد فرش:

 حتما ابعاد فرش را بررسی کنید که مطابك با شناسنامه فرش باشد.

 ته باشد.همچنین دور تا دور فرش را بررسی کنید که کجی در برش ابعاد فرش وجود نداش

 تشخیص پیاده سازی دلیك نمشه فرش:

 برای تشخیص پیاده سازی نمشه فرش ، فرش از پشت ببینید.

 در پشت فرش اندازه گره ها ، و نیز نمشه ی فرش واضح تر پیداست.

 و عیب های فرش در روی فرش بدلیل داشتن خاب مشخص نمی باشد.

 نحوه سفارش فرش با طرح دلخواه:



 هر طرحی که مد نظرتان بود برای شرکت فرش ارسال کنید.

 فیت عکس کاهش پیدا نکند.ارسال نمایید که کی  pngحتما عکس انتخابی را با فرمت فایل یا 

 سایر فرش مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 شرکت پس از دریافت سفارش شما ابتدا نمشه مورد نظر را طبك پالت دستگاه طراحی میکند.

 طرح مورد نظر را برای شما ارسال میکند و پس از تایید اولیه شما وارد مرحله بافت می شود.

 برای شما ارسال می گردد و پس از تایید نهایی وارد مرحله آهار می شود. ز مرحله آهارفرش لبل اعکس سپس پس ازبافت 

 ی گردد.پس از مرحله آهار و اتمام بافت سفارشی فرش ، برای شما ارسال م

 لابل ذکر است که:

 جهت بافت فرش با طرح سفارشی حتما از بافت کالریس استفاده شود.

 سازی می کند. و بخوبی نمشه مورد نظر شما را پیاده پالت رنگ بندی فرش کاریس بسیار بیشتر از فرش ماشینی می باشد

 ضمن اینکه زمان آماده سازی و لیمت فرش کالریس بسیار ارزان تر می باشد. 

 کلمات کلیدی:

انواع فرش ماشینی , فرش ماشینی کاشان , فرش ماشینی مشهد , فرش نگین مشهد , فرش دیبا , فرش کالریس , فرش چاپی , 

 متری 01متری , لیمت فرش ماشینی  9متری , لیمت فرش ماشینی  6خرید فرش ماشینی ارزان , لیمت فرش ماشینی 

 


