
 خرید فرش متری برای راهرو:

 اکثر فرش های ماشینی که به فروش می رسند و در اختیار مشتری قرار می گیرند در ابعاد استانداردی بافت زده می شوند.

 اما این بدین معناس نیست که هر سایز و ابعادی را نتوان روی فرش پیاده سازی کرد.

مقدور بود را براحتی می توانند سفارش بدهند. لذا خریداران فرش هر سایزی که از فرش برایشان  

 خرید فرش متری برای راهرو ها برای پاگرد ها برای روپله ها بیشتر استفاده می شود.

لذا خریداران برای ست کردن فرش خود با سایر نقاط منزل دوست دارند فرش راهرو ها نیز به طرح و نقشه ی فرش اصلی 

 پذیرایی باشد.

د نحوه بافت کلی فرش صحبت می کنیم.در ادامه در مور  

 سپس در مورد شرایط سفارش فرش متری و یا سایزی صحبت می کنیم.

 نحوه بافت فرش:

 در نحوه بافت فرش ماشینی چهار مرحله کلی وجود دارد :

 مرحله ریسندگی نخ فرش 

 مرحله رنگرزی نخ فرش 

 مرحله بافت فرش ماشینی 

 مرحله تکمیل و آهار فرش 

تا صد فرش در این چهار مرحله خالصه می شود که در ادامه در مورد هر یک از مراحل بیشتر توضیح می دهیم.کل بافت صفر   

 مرحله ریسندگی نخ فرش:

 نخ های خام خریداری شده در بافت فرش ماشینی مقاومت الزمه در بافت یک فرش ماشینی را ندارند.

حدودا ده است. در واقع نمره نخ های خام فرش بسیار پایین می باشد و  

 نمره نخ ده بدین معناست که که این نخ به اندازه کافی پیچ و تاپ نخورده و مقاوم سازی نشده است.

 لذا با وارد شدن در مرحله ریسندگی نخ در معرض چیپ و تاپ و فشار و دما قرار می گیرد و مقاوم تر می شود.

.نتیجه این نخ ها باید هیت ست شونددر هستند و مقاومت الزمه را ندارند، نخ های خام پفکی   

 مرحله رنگرزی نخ فرش:

در مرحله رنگ رزی فرش نخ های خام که بی رنگ هستند متناسب با نیاز شرکت فرش و متناسب با پالت رنگ بندی دستگاه رنگ 

 می شوند.

خود اختصاص می دهند و در نخ های رنگی فرش بسیار کاربردی و مهم هستند در فرش ماشینی چون حجم زیادی از فرش را به 

 ظاهر فرش رویت می شوند.

 لذا ثبات رنگی بسیار باالیی باید داشته باشند.

و اگر نخ ها بخوبی رنگ نشوند یا به مرور زمان کم رنگ می شوند و یا بعد از یک بار شست و شوی فرش نخ ها رنگ پس می 

 دهند.

 لذا باید از کیفیت مرحله رنگرزی اطمینان حاصل کنید:

 نحوه تعیین کیفیت رنگ های نخ فرش:



 یک آزمایش ساده ای که هر فردی می تواند انجام دهد بدین صورت است که:

پارچه سفید آثار رنگ نخ روی آن جا یک پارچه نخی سفید برداشته و محکم از چند جهت روی سطح فرش کشیده شود و اگر 

 نماند.

 نشان دهنده کیفیت باالی رنگ های نخ فرش است.

 مرحله بافت فرش ماشینی:

 در مرحله بافت فرش نخ های ریسده شده و رنگ شده وارد دستگاه بافت فرش می شوند.

 در این مرحله برای بافت مرغوب فرش با سه عامل مهم سروکار داریم:

 کیفیت دستگاه بافنده فرش 

 کیفیت شانه فرش 

 کیفیت تراکم فرش 

 کیفیت دستگاه بافنده فرش:

 ش بسیار بسیار مهم می باشد چون یک دستگاه بافنده مرغوب می تواند:دستگاه بافنده فر

 هم نقشه ی فرش را بخوبی پیاده سازی کند بدون کمی و کاستی و عیبی 

 .هم می تواند شانه و تراکم را دقیقا روی فرش اجرا کند 

 .هم اینکه می تواند پود بیشتری به دستگاه تزریق کند 

بافنده فرش ماشینی ، تماما صادراتی هستند و بهترین دستگاه ها از کشور آلمان و کشور بلژیک  جالب است بدانید که دستگاه های

 وارد می شوند.

 بهترین دستگاه های بافنده فرش ماشینی دستگاه شونهر و دستگاه وندویل هستند.

 کیفیت شانه فرش ماشینی:

 نده زده می شود.شانه ی فرش ماشینی گره هایی است که در عرض فرش توسط دستگاه باف

 و هرچه گره های فرش بیشتر باشد در نتیجه شانه ی فرش بیشتر می شود و کیفیت ظاهری فرش بهتر می شود.

 در واقع با زیاد شدن شانه ی فرش نقشه ی فرش بهتر و ریز بافت تر و دستباف گونه تر می شود.

 انتخاب شانه کامال بسته به سلیقه مشتری و بودجه مشتری دارد.

 آنچه که در شانه ی فرش مهم است این است که دقیقا همان شانه ی سفارش داده شده روی فرش اجرا شود.

 کیفیت تراکم فرش ماشینی:

 تراکم فرش ماشینی گره های بافت زده شده در طول فرش هستند که توسط دستگاه روی فرش اجرا می شوند.

ی طولی فشرده تر کنار هم قرار می گیرند و بافت فرش را تو پرتر و محکم تراکم های فرش ماشینی هر چه که بیشتر باشند گره ها

 تر می کنند.

 را پیاده سازی کرد. 0555شانه نمی توان تراکم  055تراکم فرش متناسب با شانه ی فرش باال می رود یعنی برای یک فرش 

 اشد که دقیقا تراکم را اجرا کند بدون کمی و بدون کاستیدر تراکم نیز این نکته صدق می کند که کیفیت دستگاه بافنده به حدی باال ب

 مرحله تکمیل و آهار:

 در این مرحله فرش آماده شده برای برش و زیگزاگ و دور دوزی می رود.



 همچنین که وارد مرحله آهار نیز می شود و با تزریق آهار بر استحکام فرش افزوده می شود.

 می شود و اگر عیب و ایرادی در فرش بود رفو و پرداخت می شود. همچنین در این مرحله فرش به خوبی رویت

 ولی اگر عیب فرش به حدی بود که نتوان ان را رفع کرد فرش را بعنوان فرش استوک و درجه دار برچسب می زنند.

 

 :ماشینی های فرش بندی سایز انتخاب

 شوند. اکثر سایزهای فرش ماشینی در ابعاد و اندازه استاندارد بافت زده می

 در کل سه نوع سایز برای فرش تعریف شده است:

  سایز اصلی 

 سایز فرعی 

 سایز سفارشی 

 سایز اصلی فرش:

سایز اصلی فرش همان سایزی است که برای محوطه پذیرایی در نظر گرفته می شود و بعنوان فرش اصلی منازل مفروش می 

 گردد.

 .همچنین اکثر فرش ها بصورت مستطیلی بافت زده می شوند

 این سایز های اصلی در چهار اندازه هستند:

  سانتی متر ( 2.0در  5.0متری )  4اندازه 

  سانتی متر ( 0در  2متری )  6اندازه 

  سانتی متر ( 0.0در  2.0متری )  9اندازه 

  سانتی متر ( 4در  0متری )  52اندازه 

 سایز فرعی فرش:

 پاگرد ها و گرد و پادری در نظر گرفته می شود.این انداز های فرعی از فرش برای محوطه هایی چون 

  ( سانتی  4در  5سانتی متر ( و اندازه )  0در  5سانتی متر ( و اندازه )  2در  5اندازه کناره فرش: که در اندازه های

 متر ( بافت زده می شود.

  :شود می استفاده آن از نیز پشتی عنوان به گاها که شود می ارائه متر 0..5*5.0 های اندازه دراندازه پادری . 

 .اندازه فرش گرد : در اندازه ی یک در یک و یا دو در دو بافت زده می شود 

 در کل فرش ها با سایز های فرعی به شرح زیر است:

 متر 4در  5:  متری 4 کناره 

 متر 0در  5:  متری 0 کناره 

 متر 2 در  5:  متری 2 کناره 

 سانت 5. در 05:  پادری 

 5 قطر دایره 

 2 قطر دایره 

 0قطر  دایره 

 

 سایز سفارشی فرش:



یک موقعی هست که محوطه اتاق یا پذیرایی به نحوی طراحی شده است یا ممکن است یا قناصی در نقشه ی ساختمان باشد که با 

 رد بافت زده می شوند.هیچ یک از سایز های استاندا

 تولیدی فرش مطرح می کنید.لذا شما درخواست خود را برای بافت فرش ماشینی به شرکت 

 شرایط سفارش فرش متری:

 ابتدا باید گفت هر طرح و نقشه ای با هر سایزی که خواسته باشید شرکت فرش برای شما پیاده سازی می کند.

 اما چند نکته در سفارش سایز فرش وجود دارد.

 اولین نکته:

 نقشه های بافت زده شده ری فرش ، روی سایز های استاندارد طراحی شده اند.. 

لذا با توجه به سایز سفارشی مجددا باید نقشه ی فرش به سایز شما طراحی شود و لذا شما یک هزینه طراحی جداگانه ای خواهید 

 داشت.

 دومین نکته:

ینی ، بدلیل خاب زیر و رو دستگاه ما هر فرش ماشینی جفت خواهیم در بافت ماشینی چه فرش ماشینی باشد و چه تابلو فرش ماش 

 داشت.

 لذا اگر درخواست سایز سفارشی فرش میدهید باید بدانید بصورت جفت بافت زده می شود و هر دو جفت را شما باید بردارید.

 ان بال استفاده می باشد.چون سایز سفارشی شما متناسب با دکوراسیون خودتان است و عمال برای شرکت و سایر مشتری

 

  راهکار خرید به صرفه فرش سایزی:

 یک راهکار خرید فرش بصورت سایزی که به صرفه باشد این است که:

 هر فرشی با ابعاد سفارشی سایز می خواهید تقسیم بر دو کنید این گونه جفت فرش با خاب رو زیر را بر میدارید.

 ز سفارشی جفت فرش را بر دارید.و دیگر نیازی نیست برای یک تخته فرش سای

 را دارید و هنگام سفارش محبورید جفت خاب رو زیر را بردارید. 6*0مثال درخواست بافت فرش 

 در حالی که شما نیاز به یک تخته فرش دارید.

 لذا شما این سایز را تقسیم بر دو کرده و جفت فرش را بر می دارید و همان سایز برای شما ایجاد می شود.

 را می کنید. 2.0در  0ی شما درخواست دو فرش با سایز یعن

 کلمات کلیدی:

فرش ماشینی , قیمت فرش ماشینی , خرید فرش ماشینی , فرش کاشان , فرش مشهد , فرش نگین مشهد , فرش متری , فرش 

 سایزی , فرش کاشان , شهر فرش


