
 :فرش شهر

فرش را از کجا تهیه کنند؟ ولین بحرانی که با آن مواجه می شوند این است که :همه خریداران فرش ا  

 مکان خرید فرش بسیار مهم می باشد چرا که شما باید از کیفیت فرش خود خاطر جمع شوید.

ش می باشد.یکی از راه های خرید فرش ، سفر به شهر فر  

موزش می دهیم تا با اطمینان فرش ماشینی خود را تهیه کنید.آسایر راه های خرید فرش را نیز در این مقاله به شما   

 مراحل خرید فرش:

 زمان خرید فرش ماشینی باید مراحل زیر را طی کنید:

 انتخاب فرش مناسب با نیاز شما 

 انتخاب کیفیت فرش شما 

 خاب سایز فرش مورد نظر شماانت 

 نوع خرید فرش ماشینی 

 تخاب فرش مناسب با نیاز شما:ان

 ابتدا هدف از فرش را مشخص کنید؟

 می خواهید فرش جنبه کاربردی برای شما داشته باشد یا جنبه زیبایی

 برای چه مکانی می خواهید فرش را تهیه کنید؟

 ر مکانی فرش مورد نظر خودش را تهیه کنید بعنوان مثال:برای ه

 ه ( بروید.شان 0011شانه و فرش  0011فرش  ) یعنی یک فرش دستباف گونه برای فرش جهیزیه عروش بسراغ باالترین فرش

 برای فرش آشپزخانه بسراغ گلیم فرش بروید.

 ی فرش اتاق خواب و فرش کودک بسراغ فرش فانتزی بروید.برا

 سجاده ای و یا سجاده فرش بروید. برای فرش مسجدی ، بسراغ فرش

 مکان مفروش کردن فرش بسیار مهم است زیرا شما نمی توانید از یک فرش دستباف گونه بعنوان فرش آشپزخانه انتخاب کنید.

 انتخاب کیفیت فرش شما:

 که شما زمان خرید باید انتخاب کنید به شرح زیر است:کیفیت فرش ماشینی 

 نخ فرش مورد نظر 

 فرش شانه و تراکم 

 رنگ بندی فرش 

 ساده و یا برجسته بودن فرش 

 :نخ فرش

 تماما از الیاف مصنوعی می باشند.اشینی ، نخ های بکار رفته در بافت فرش م

 داول تر هستند به شرح زیر اند:الیاف های مصنوعی که در بافت فرش ماشینی مت

 الیاف اکرولیک 

 الیاف پلی استر 



 الیاف ورژن 

 نخ فرش ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد. یت برای انتخاببهترین کیف

 .اما این نخ نسبت به سایر نخ ها نخ گران تری محسوب می شود ولی یک بافت دستباف گونه و با کیفیت به فرش می دهد

 بطوری که فرش با نخ اکرولیک ویژگی های زیر را دارد:

 اوال اینکه این فرش ها بسیار نرم و پنبه مانند هستند بدون زبری 

 .دوما اینکه با راه رفتن مداوم و زیاد فرش ها کوبیده نمی شوند 

 .سوما اینکه این فرش ها در برابر سوختگی بسیار مقاوم می باشند 

 ما کامال شبیه به یک فرش دستباف خواهد بود.چهارما اینکه ظاهر فرش ش 

 ین نخ ها بسیار مقاومند در برابر جذب رطوبتپنجما اینکه ا 

 :فرش شانه و تراکم

 شانه و تراکم گره های افقی و عمودی در بافت فرش اند.

 بطوری که با افزایش شانه و تراکم ، فرش ریز بافت تر و محکم تری را خواهیم داشت.

 شینی نیز افزایش خواهد داشت.همچنین با افزایش شانه و تراکم ، قیمت فرش ما

 انتخاب شانه و تراکم بسته به نیاز و کاربرد شما از فرش و نیز بسته به بودجه ی شما می باشد.

 شانه کفایت می کند. 011شانه نیست و همان فرش سجاده ای  0111بعنوان مثال برای یک فرش مسجد نیاز به انتخاب سجاده فرش 

 فرش است این است که شانه و تراکم مورد نظر را دقیقا روی فرش اجرا کنند بدون کاستی. تراکمه و انچه که مهم تر از انتخاب شان

 فرش:رنگ 

 رنگ فرش شامل دو مورد است:

 یکی انتخاب رنگ زمینه ای فرش 

 رنگ بندی فرش و دوم انتخاب پالت 

 اول در مورد پالت رنگ بندی فرش صحبت می کنیم.

 تا ده رنگ می باشند. 0رنج رنگ های بکار رفته در فرش ماشینی محدود هستند و بین 

 ب کنید.باید پالت رنگ بندی فرش را انتخا و شما

نی را رش ماشیری خواهد بود ، در عین حال اینکه پالت رنگ بندی بیشتر ، قیمت فمسلما فرش با رنگ بندی زیاد تر ، فرش زیبات

 نیز افزایش می دهد.

 رنگ زمینه ای فرش:

 میخواهید فرش را مفروش کنید و با توجه به سلیقه ی خودتان رنگ زمینه ای فرش را انتخاب کنید.با توجه به مکانی که 

 اگر فرزند کوچکی در خانه دارید. 

 .اگر مکان مفروش کردن فرش شلوغ است و مدام در معرض پاخور است 

 حیوان خانگی در منزل دارید اگر. 

 ر موارد ذکر شده به هیچ عنوان به سراغ فرش های رنگ روشن نروید.د

 رش:نوع بافت ف



 امروزه فرش ها در دو قالب بافت زده می شوند:

  ساده بافت 

 برجسته بافت 

تند مانند گل های قالی و یا حاشیه در بافت برجسته فرش ماشینی ، بعضی از قسمت های فرش که مد نظر طراح بوده برجسته تر هس

 ها

 در نتیجه فرش مورد نظر ما حالت سه بعدی به خود می گیرد.

 مسلما قیمت فرش برجسته بیشتر از قیمت فرش ساده خواهد بود.

 نتخاب سایز فرش مورد نظر شما:ا

 اوال که باید گفت که هر سایزی که مد نظر شما باشد می توان روی فرش ماشینی پیاده سازی کرد اما:

  شما باید دو تا فرش بردارید  بطور جفت بافت زده می شونده سفارش بدهید چون فرش های ماشینی سایزی کاوال هر ،

 یکی با خاب رو و یکی با خاب زیر ، چون سایز ها سفارشی است و به غیر خود شما مشتری دیگری نخواهد داشت.

 ی برای دوما اینکه با تغییر سایز فرش نقشه ی فرش مجددا روی سایز مورد نظر طراحی می شود و شما باید هزینه ا

 طراحی فرش نیز بدهید.

 ایز های متداول در فرش ماشینی:س

 4 متری 

 6 متری 

 9 متری 

 00 متری 

 انتخاب نوع خرید فرش:

 روش خرید کلی در فرش به شرح زیر است: دو

 خرید سنتی و حضوری 

  اینترنتی فرشخرید 

 خرید سنتی و حضوری:

 در خرید سنتی و حضوری نیز بر دو شکل است:

 ب کارخانه فرش ماشینی بروید و از نزدیک فرش را ببینید و بپسندید و انتخاب کنید.یا به شهر فرش مورد نظر سفر کنید و به در

 یک راه دیگر خرید حضوری در صورتی است که شهر فرش از شما دور باشد ،

کنید و فرش را خریداری می  در این صورت به نمایندگی ها و نمایشگاه های فروش فرش که در شهر خودتان دایر است مراجعه می 

 کنید.

 خرید اینترنتی فرش:

 در خرید اینترنتی فرش ، شما میتوانید به سایت فروشگاهی که زیر نظر کارخانه تولیدی فرش است مراجعه کنید.

 هم چنین می توانید به شبکه های مجازی تلگرام و اینستاگرام که زیر نظر مستقیم شرکت فرش است مراجعه کنید.

 و فرش را خریداری کنید. به مراکز اینترنتی معتبری چون فرش دیجی کاال مراجعه کنید و یا

 



 ماشینیمی باشد و نوع انتظار شما از فرش انتخاب روش های خرید فرش ماشینی تنها به سلیقه ی شما 
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