
 باالترین فرش:

ست؟آیا از لحاظ باالترین شانه و تراکم اش ترین فریاال  

از لحاظ نخ فرش ماشینی می باشد؟ و آیا  

مت فرش ماشینی است؟باالترین قی باال ترین فرش آیا از لحاظ  

الی فرش ماشینی نیست و ممکن است بسیاری سودجویان فرش کیفیت پایین کیفیت باگفت که قیمت باالی فرش ماشینی دلیل بر باید  

 را با گران ترین قیمت به شما بدهند.

ترین قیمت فرش ماشینی صرفا با کیفیت ترین فرش نخواهد بود.ان گر  

فیت ترین فرش می باشد.معیار ما از باالترین فرش ، با کی  

 در ادامه مقاله شما را با بهترین کیفیت فرش آشنا می کنیم.

 کیفیت فرش ماشینی:

ظور هم کیفیت ظاهری فرش می باشد و هم کیفیت باطنی فرش می باشد.کیفیت فرش ماشینی می شود منزمانی که صحبت از   

 از جمله عوامل موثر بر کیفیت فرش:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه فرش ماشینی 

 تراکم فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده 

 رنگ بندی فرش ماشینی 

 نخ فرش ماشینی:

 چون در فرش ماشینی تماما از الیاف مصنوعی استفاده می شود.ر فرش ماشینی بسیار متنوع هستند الیاف بکار رفته د

 ینی از الیاف طبیعی استفاده کرد.نمی توان در فرش ماش و اصال

 تنوع الیاف مصنوعی در فرش ماشینی بسیار متنوع است و به ترتیب کیفیت:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 ولیک اشاره کرد. این الیاف از چند لحاظ دارای بهترین کیفیت است از جمله:به نخ اکر بهترین الیاف را میتوان

 نخ اکرولیک بسیار نرم است و در بافت فرش لطیف است مانند پنبه

 کیفیت ظاهری فرش با الیاف اکرولیک دستباف گونه است.

 و نفتی در بافتش ندارد. همچنین این نخ اصال مواد پالستیکی

 به مرور زمان مانند سایر الیاف کوبیده و چسبیده به هم نمی شود.

 ضمن اینکه مقاومت باالیی در برابر رطوبت و نیز سوختگی دارد.

 شانه فرش ماشینی:



 شانه می باشد. 0055بهترین شانه برای فرش ماشینی فرش هستند. که  0055تا  055شانه های فرش از 

 چون هرچه شانه ی فرش باالتر برود ، ریز بافتی نقشه فرش و دستباف گونه تری فرش زیاد تر می شود.

 عالوه بر اینکه شانه فرش را باال انتخاب می کنید باید بدانید که این شانه دقیقا روی فرش پیاده سازی می شود و یا خیر؟

 شانه بخرید از کجا متوجه شانه ی فرش می شوید؟ 0055مثال اگر فرش 

 .رش وجود داردبافت عرضی فیک متر از گره در  0055شانه یعنی  0055فرش 

 گره در بافت فرش وجود داشته باشد. 005فرش را جدا کنیم ، باید  عرض نی که ده سانت ازلذا زما

 حتما بعد از خرید فرش ، یک بار دیگر شانه فرش را خودتان حساب کنید.

 تراکم فرش ماشینی:

 تراکم فرش تاثیر گزار بر تراکم و فشردگی فرش است.

 بطوری که هرچه تراکم فرش باال تر باشد ما فرش فشره تر و محکم تری داریم.

 اما با افزایش تراکم فرش و فشرده شدن فرش ، فرش نازک تر می شود. و این دلیل بر بی کیفیتی فرش نیست.

 چون تراکم فرش که باال می رود گره های طولی فرش فشرده تر کنار هم قرار می گیرند. 

 نازک تر می شود.رش و فبا قرار گرفتن گره های بیشتر کنار هم فشرده تر می شوند و از ارتفاعشان کاسته می شود 

 رش متناسب با شانه فرش باال می رود.تراکم ف

 رفت. 0555حتما باید بسراغ تراکم های  0055بطوری که درشانه 

 همچنین که تراکم فرش را نیز باید بتوانید بعد از خرید فرش حساب کنید.

 ویم:برای حساب کردن تراکم فرش این گونه پیش می ر

 گره ببینید 055کافیست ده سانت فرش را جدا کنید و گره وجود دارد و لذا  0555یعنی در صد سانت فرش  0555تراکم 

 دستگاه بافنده فرش:

 تگاه بافنده فرش مهم است چون اگر دستگاه بافنده کیفیت خوبی را داشته باشید:دس

 اوال دقیقا باید نقشه ی فرش  را بدون عیب اجرا کند.

 دوما دستگاه بافنده خوب دقیقا شانه و تراکم را روی فرش اجرا می کند.

 گاه تزریق می کند.سوما اینکه نخ بیشتری بخصوص نخ پود بیشتری را به دست

 بهترین دستگاه های بافنده در حال حاضر فرش ، دستگاه شونهر و دستگاه وندویل می باشند.

 رنگ بندی فرش ماشینی:

 رنگ بندی فرش ماشینی منظور پالت رنگ بندی فرش می باشد.

 پالت رنگ بندی فرش یعنی چه تعداد از نخ های اصلی فرش رنگی هستند.

 ش بیشتر باشند فرش زیباتر خواهد شد.هرچه نخ های رنگی فر

رد مرحله رنگ رزی یستند و وااما باید ببینید دوام این نخ های رنگی تا چه حد است چون این نخ های رنگی به خودی خود رنگی ن

 می شوند.



 شد که به ثبات نخ های رنگی برسد.لذا رنگ رزی فرش بسیار مهم می با

 ثبات نخ های رنگی فرش زمانی معلوم می شود که شما یک کار ساده ای انجام دهید

رچه رنگ نداد ، نشان دهنده ثبات باالی نخ های رنگی گر پارش بکشید ایک پارچه سفید بردارید ، پارچه را خیس کرده روی سطح ف

 می باشد. فرش

 خرید باالترین فرش از نظر کیفیت:

 شینی و نیز از قیمت فرش ماشینی خاطر جمع شوید بسیار مهم می باشد.یت فرش مااینکه از کیف

 ینکه شما باید برندهای مطرح در زمینه فرش ماشینی را بشناسید:ابتدا ا

 برندهایی چون:

 فرش بزرگمهر 

 فرش سلیمان صباحی 

 فرش فرهی 

 فرش یلدای کویر کاشان 

 فرش خاطره کویر کاشان 

 فرش نگین مشهد 

 فرش شاهرخ 

 فرش زمرد مشهد 

 بیشتر برندهای معتبر فرش ماشینی در شهر فرش کاشان وجود دارند.

 لذا جهت خرید فرش های ماشینی در شهر فرش کاشان به دو شیوه می توانید عمل کنید:

 وری در شهر فرش کاشان کنید.ابتدا اینکه اقدام به خرید حض 

 .دوم اقدام به خرید اینترنتی در شهر فرش کاشان کنید 

 اگر دسترسی به شهر فرش کاشان ندارید باید برند های نام برده شده را در فضای مجازی پیدا کنید.

 .یا دسترسی به کانال تلگرام این برند ها داشته باشید 

 ته باشید.و یا دسترسی به اینستاگرام داش 

 .و یا دسترسی به سایت های فروشگاهی برند های نام برده شده داشته باشید 

 در روش خرید اینترنتی ابتدا اینکه شما هزینه های زمان و سفر نخواهید داشت.

 می طرح های فرش ماشینی را رویت می کنید و انتخاب می کنید.ن در منزل و با فرصت بیشتری تماهمچنی

 لیدی درب منزل تحویل خواهید گرفت.سپس فرش ماشینی را به قیمت عمده و تو
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