
 فرش خیلی ارزان:

شنیدن برچسب ارزان بر روی کاال بخصوص کاالهای که لیمت به نسبت باالیی دارند برای هر کس یک پیشنهاد وسوسه کننده 

 است.

 فرشی که خیلی ارزان باشد به چند دلیل مثبت و منفی می باشد از جمله:

  فرش فرش از تولیدیخرید 

 ینپای متوسط رو به فرش با کیفیت خرید 

  فرش استوکخرید 

 فرش با کیفیت پایین ولی ارزان اصال موردد جالبی نیست.مسلما خرید 

 را بخوبی برانداز کرده و بررسی کنید.فرش فرش ، کیفیت  لذا هنگام خرید

 فرش:کیفیت 

 اول اینکه باید گفت کیفیت فرش دستباف کامال متفاوت با کیفیت فرش ماشینی است.

 چرا که فرش دستباف کامال متفاوت با کیفیت فرش ماشینی می باشد.

 ف از الیاف تمام طبیعی استفاده می شود و لذا یک کیفیت ثابتی را خواهد داشت.فرش دستبا

 کیفیت فرش ماشینی بر اساس انواع مختلف کیفیت های فرش ماشینی  متفاوت می باشد.

 می باشد اما دربین این عوامل مهم ترین آنها را ذکر می کنیم: هم چنین عوامل زیادی دخیل بر کیفیت فرش ماشینی

 ش ماشینینخ فر 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 رنگ بندی فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 درجه کیفی فرش 

 نخ فرش ماشینیک

 نخ فرش ماشینی از الیاف تمام مصنوعی می باشد ، لذا کیفیت نخ های متفاوتی برای فرش ماشینی تعریف شده اند.

 ر بازار فرش ماشینی:از جمله الیاف های مصنوعی موجود د

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 تک نخ 

  نخBCF 

 ویژگی نخ اکرولیک  هیت ست شده:

 عایك خوبی در برابر رطوبت می باشد.نخ اکرولیک 

 همچنین مماومت نخ اکرولیک در برابر گرما و سوختگی بسیار باالست.

 در الیاف نخ اکرولیک اصال مواد نفتی و پالستیکی بکار نرفته است.



 آنچه که در انتخاب نخ فرش ماشینی مهم است تشخیص نوع نخ فرش ماشینی می باشد.

 یک هیت ست شده به شما لالب می کنند.بسیاری از سودجویان فرش با کیفیت نخ های پایین تر را به لیمت فرش با نخ اکرول

 لذا برایی تشخیص نخ اکرولییک مماله زیر را بازدید نمایید:

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه فرش تاثیرگزار بر کیفیت ظاهری و نمشه فرش می باشد.

 بطوری که با افزایش شانه فرش ماشینی ، یک فرش دستباف گونه را خواهیم داشت.

 ر گزار بر کیفیت باطنی فرش می باشد تراکم فرش تاثی

 بطوری که با افزایش تراکم فشردگی نخ خاب کنار هم بیشتر شده و فرش سفت تر و محکم تری را خواهیم داشت.

 در بحث شانه و تراکم فرش و انتخاب شانه و تراکم کامال به سلیمه مشتری است.

 شانه و تراکم و تشخیص عدد شانه و تراکم است.اما انچه که در شانه و تراکم مهم است پیاده سازی دلیك 

 جهت تشخیص شانه و تراکم فرش خود به شیوه زیر پیش بروید:

 است. 0077شانه با تراکم  077مثال فرش شما فرش 

 گره است. 077یعنی در صد سانت افمی فرش  077اول اینکه شانه 

 گره باشد. 07را بشمرید ، در این ده سانت باید  فرش را جدا کرده و گره ها از عرض کافیست که ده سانت

 اگر گره ها را از پشت فرش حساب کنید راحت تر خواهید بود.

 گره است. 0077فرش  عمودییعنی در صد سانت   0077تراکم اینکه  دوم 

 گره باشد. 007را بشمرید ، در این ده سانت باید  فرش را جدا کرده و گره ها از طول کافیست که ده سانت

 اگر گره ها را از پشت فرش حساب کنید راحت تر خواهید بود.

 بندی فرش های ماشینی: رنگ

 به رنگ بندی فرش ماشینی پالت رنگ بندی گفته می شود.

 پالت رنگ بندی یعنی تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در بافت فرش ماشینی

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی هرچه بیشتر باشد نمشه فرش زیباتر پیاده سازی می شود.

 رنگ بندی فرش آنچه که مهم تر است ف ثبات نخ های رنگی فرش می باشد. اما در پالت

 های فرش به شیوه زیر پیش بروید:جهت تشخیص ثبات رنگ 

 محکم روی سطح فرش بکشید , اگر نخ های رنگی به پارچه سفید پس نداد یک پارچه سفید برداشته  و خیس کنید ، این پارچه را

 نتیجه میگیریم که ثبات نخ های رنگی فرش ماشینی بسیار باالست.

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 دستگاه بافنده فرش ماشینی از چند حیث مهم است اینکه:



 ازی می شود.در دستگاه های با کیفیت عدد دلیك شانه و تراکم پیاده س 

 .همچنین در دستگاه های با کیفیت نمشه فرش بخوبی پیاده سازی می شود 

 .در دستگاه های پیشرفته دو واحد پود به فرش تزریك می گردد که کیفیت فرش را باالتر می برد 

 

 درجه کیفی فرش:

 هر کاالیی یک رده کیفی دارد که از عدد یک تا پنج است.

 برای فرش ماشینی ، فرش درجه یک می باشد.بهترین کیفیت 

 فرش درجه یک از لحاظ کیفیت ظاهری و باطنی بدون هیچ عیب  و نمصی می باشد.

 فرش درجه یک ویژگی های زیر را دارد:

 بکار رفتن بهترین نخ در بافت فرش ماشینی 

 پیاده سازی دلیك شانه و تراکم فرش 

 بافت یکدست فرش وگره های یکسان فرش 

 پیاده سازق دلیك نمشه فرش 

 ارتفاع یکدست نخ خاب فرش 

 عدوم سوختگی و عدم تیغ خوردگی در بافت فرش 

 آهار یکدست بدون روزدگی و باال زدگی 

 فرش استوک چیست؟

 .گزار نیست لیمت فرش ماشینی تاثیرنمشه فرش ماشینی جز عواملی می باشد که در 

اما شرکت های بافنده فرش ماشینی هر چند ولت یک بار ، نمشه های فرش خود را کامل تغییر میدهند و پالت رنگ بندی دستگاه 

 ها را عوض می کنند.

 لذا هر ساله موجودی انبار خود را از نمشه های لدیمی باید خالی کنند.

 ات ویژه بفروش می رسانند.لذا فرش های ته انباری خود را با تخفیف

 به فرش های نو ولی ته انباری و نمشه لدیمی فرش ، فرش استوک گفته می شود.

 روش های خرید فرش ماشینی:

 روش های خرید مختلفی برای فرش ماشینی وجود دارد از جمله:

 خرید مستمیم فرش 

  خرید غیذ مستمیم فرش 

 خرید اینترنتی فرش 

 خرید مستمیم فرش:

 یم فرش ، خرید فرش از کارخانه تولیدی فرش می باشد خرید مستم

 مسلما خرید فرش از کارخانه به لیمت تولیدی و با کیفیت باال خواهد بود.

 اما اگر کارخانه تولیدی فرش ماشینی از محل زندگی شما دور باشد ، شما متمبل هزینه راه و سفر خواهید شد.



 خرید غیر مستمیم فرش:

 ر خرید از درب کارخانه نخواهد بود ، لذا مراکز معتبر فروش فرش را پیدا کنید مانند:خرید غیر مستمیم دیگ

 فرش دیجی کاال 

 فرش شهر فرش 

 فرش فرش آلای 

 این مراکز جز معتبرترین مراکز فروش فرش هستند و براحتی فرش را به شما تحویل می دهند.

 اما نکته منفی که وجود دارد این است که لیمت فرش دیجی کاال به لیمت عمده و درب کارخانه ای نخواهد بود.

 خرید اینترنتی فرش:

ا تولیدی های فرش بصورت اینترنتی یا از طریك شبکه های مجازی و یا از طریك سایت در خرید اینترنتی فرش کافیست شما ب

 های فروشگاهی ارتباط بگیرید.

 لیمت مستمیم درب خانه دریافت کنید.بدین شکل با ارتباط اینترنتی با کارخانه ، فرش را با کیفیت مطمئنه و 

 نکته پایانی مماله:

درب کارخانه خرید داشته باشید و یا اینکه فرش را با طرح لدیمی و  د که شما یا ازپس فرش خیلی ارزان زمانی صدق می کن

 استوک خریداری کنید.

 در تمام موارد گفته شده باز خود شما مشتری محترم کیفیت فرش را چک کنید.

 کلمات کلیدی:

نی , فرش دستباف , لیمت فرش ماشینی , فرش ارزان , خرید فرش ارزان , فرش ماشینی کاشان , فرش مشهد  فرش , فرش ماشی
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