
 قیمت فرش آشپزخانه:

 در هر منزل ایرانی می باشد. خانم ها بیشتر وقت خود را در آشپزخانه صرف می کنند. آشپزخانه یک رکن اصلی

 بنابراین انتخاب دکوراسیون آشپزخانه برای خانم ها بسیار مهم می باشد.

 بخصوص در مورد فرش آشپزخانه بسیار با حساسیت عمل می کنند.

 در ادامه مقاله شرح می دهیم که فرش آشپزخانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

 ژگی فرش آشپزخانه:وی

 .بدلیل اینکه محیط پر رفت و آمد است و در عین حال محل غذا پختن و مواد غذایی می باشد آشپزخانه

 بیشتر از سایر مکان های منزل کقیف می شود و در معرض آلودگی و رفت و آمد زیاد است. 

 فرش آشپزخانه باید ویژگی های زیر را داشته باشد: لذا

 باشد.اوال سبک باشد تا براحتی قابل شست و شو 

 دوما فاقد پرزدهی باشد تا پرزها وارد مواد غذایی نشوند.

سوما دارای کمترین ارتفاع نخ خاب باشد که براحتی بتوان جارو زد و مدام نیاز نباشد خورده ریز های مواد غذایی را از الی 

 فرش جمع کرد.

 چهارما خیلی نازک نباشد مانند موکت که به زودی پاره شود.

 ر خوبی داشته باشد و به نوعی عایق خوبی در برابر اجسام داغ و رطوبت باشد.پنجما جنس بسیا

 فرش آشپزخانه: بهترین انتخاب

 بهترین انتخابی که برای فرش آشپزخانه می توان ذکر کرد ، گلیم فرش ماشینی می باشد.

 راست از جمله:گلیم فرش ماشینی تمام ویژگی های مربوط به یک فرش آشپزخانه مرغوب را دا

 به نازکی موکت نیست و در عین حال دارای کمترین ارتفاع نخ خاب می باشد.

 بهترین نخ ها در بافت گلیم فرش ماشینی بکار می رود.

 در عین ضخامت سبک هستند و براحتی قابل شست و شو می باشند.

 ی و با کیفیت ترین فرش ماشینی انتخاب خوبی برای یک محیطی مانند آشپزخانه نمی باشد.حتی گران ترین فرش ماشین

 بررسی کیفیت گلیم فرش آشپزخانه:

 فرش ماشینی می باشد.تر از کیفیت کیفیت گلیم فرش آشپزخانه کمی متفاوت 

زیرا که بافت گلیم فرش با بافت فرش ماشینی متفاوت است و دستگاه تولیدی گلیم فرش نیز با دستگاه تولیدی فرش ماشینی 

 متفاوت می باشد.

 عوامل مهمی که در خرید گلیم فرش آشپزخانه باید بدان توجه شود:

 نخ فرش آشپزخانه 

 شانه فرش آشپزخانه 

 رنگ بندی فرش آشپزخانه 



 وزن فرش آشپزخانه 

 نخ فرش آشپزخانه:

پلی استر هیت  فرش آشپزخانه یا گلیم فرش دارای حداکثر ارتفاع نخ خاب است. لذا بهترین نخ مورد استفاده در گلیم فرش باید نخ

 ست شده و یا نخ اکرولیک هیت ست شده باشد.

 .هیت ست شدن نخ از آن جهت مهم است که نخ وقتی تحت عملیات هیت ست قرار میگیرد

 بر کشسانی و مقاومتش افزوده می شود.در عین حال که از قطر آن کم شده و نازک می شود  

 ب بعنوان نخ گلیم فرش محسوب می شود.لذا بهتری انتخا

 شانه فرش آشپزخانه:

 شانه گلیم فرش همان تعداد رچ های عرضی فرش است که هرچه بیشتر باشد کیفیت نقشه ی گلیم فرش بهتر می شود.

 ه ی گلیم فرش نیز کامال متفاوت از نقشه فرش ماشینی است.نقش

 و نقشه ی گلیم فرش ماشینی مانند نقشه ی گلیم فرش دستباف ساده می باشد.

 پس احیتاجی به شانه های باال در گلیم فرش نمی باشد.

 کم فرش آشپزخانه:اتر

 خ خاب یا نخ ریشه و یا همان نخ اصلی گلیم هستند.تراکم نیز رچ های طولی در بافت گلیم هستند که تاثیر گزار بر کیفیت ن

 با افزایش تراکم در عین فشردگی نخ خاب، گلیم فرش  نیز نازک تر می شود.

 پس باز در گلیم فرش احتیاجی به تراکم های باال اصال نیست.

 :گلیم آشپزخانهنشخیص شانه و تراکم 

 خریداری می کنید. 055اکم شانه با تر 055مثال گلیم فرش 

 گره در یک متر یا صد سانت گلیم وجود دارد 055یعنی ،  055شانه 

 گره در یک متر یا صد سانت از گلیم وجود دارد. 055یعنی ،  055تراکم 

 گره داشته باشیم. 05پس با جدا کردن ده سانت از پهنای گلیم باید 

 گره داشته باشیم. 05و با جدا کردن ده سانت از قد گلیم باید 

 پالت رنگ بندی گلیم:

 رنگی که در بافت گلیم فرش بکار می روند.پالت رنگ بندی گلیم یعنی تعداد نخ های 

 هرچه که نخ های رنگی گلیم بیشتر باشد ، گلیم فرش زیباتری را خواهیم داشت.

 پالت رنگ بندی گلیم فرش به گستردگی پالت رنگ بندی فرش ماشینی نیست.

 رنگ است. 0حداکثر رنگ بندی گلیم فرش ، گلیم 

 آشپزخانه:وزن گلیم 

 وزن گلیم آشپزخانه یک عامل مهم بر کیفیت گلیم می باشد.



 وزن گلیم فرش نشان از این است چه مقدار نخ در بافت گلیم بکار رفته است.

 هرچه مقدار نخ مصرفی گلیم آشپزخانه بیشتر باشد کیفیت گلیم فرش باالتری را خواهیم داشت.

 صورت است؟ نحوه خرید گلیم آشپزخانه به چه

 اوال اینکه برای خرید گلیم فرش آشپزخانه ، بسراغ تولیدی گلیم فرش و خرید گلیم فرش از کارخانه بروید.

 ولیدی گلیم فرش ندارید، بصورت اینترنتی اقدام به خرید گلیم فرش نمایید.در حالت بعدی اگر دسترسی به ت

 گاه های آنالین تولیدی های گلیم دسترسی پیدا کنید.مثال تولیدی های گلیم را در شبکه های مجازی پیدا کنید و یا به فروش

با خرید اینترنتی گلیم در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکانی که باشید منزل و یا محل کار براحتی می توانید گلیم فرش را 

 خریداری کنید.

 معتبرترین برندهای تولیدی گلیم فرش:

 گلیم فرش ساوین 

 گلیم فرش مسجدی 

 لیم فرش بزرگمهرگ 

 گلیم فرش کاشان 

 گلیم فرش نگین مشهد 

 :عتبرترین برندهای نمایشگاهی گلیمو نیز در کنار آن م

 گلیم فرش سرای ایرانی 

 گلیم فرش شهر فرش 

 گلیم فرش آقای فرش 

 گلیم فرش دیجی کاال 

 پس در جمع بندی پایانی مقاله باید گفت:

بک باشه ، براحتی جمع بشه و شست و شو داده بشه ، براحتی جارو بشه بدنبال کفپوشی باید باشیم که سفرش آشپزخانه پس برای 

 و پرز بلند نباشه و در عین حال طرحش فانتری و مدرن باشه و با دکوراسیون آشپزخونه ست بشود.

همچین چون مجبوریم به مدت سال های کوتاهی فرش آشپزخونه رو تعویض کنیم بهتره یک فرش ارزان قیمت برای آشپزخانه 

 هیه کنیم.ت

 بهترین کفپوشی که نیاز ما برای فرش آشپزخونه رو تامین میکنه گلیم فرش ماشینی است.
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