
:فروش فرش های ماشینی با تخفیف  

نحوه بافت و تولید فرش های  سنتی زندگی به سبک مدرن زندگی هابا تغییر در سبک و سیاق زندگی ها و تبدیل شدن سبک 

 ماشینی نیز بسیار متنوع شده است.

 بطوری که انواع کیفیت های بافت ، انواع قیمت های فرش ماشینی را شاهد خواهیم بود.

های ماشینی بر اساس عوامل بسیار متنوعی متغیر می شود که شما زمان خرید فرش باید بتوانید عوامل زیر را در نظر  قیمت فرش

 بگیرد:

 .اوال باید نخ فرش را بشناسید 

 .دوما باید کیفیت بافت فرش را بشناسید 

 .سوما باید دستگاه های بافنده فرش را بشناسید 

 چهارم باید رنگ های فرش را بشناسید. 

 .پنجما باید نوع خرید فرش ماشینی را بشناسید 

 حال با کیفیت آشنا می کنیم:ردر ادامه مقاله شما را با فروش فرش های ماشینی تخفیفی و در عین 

 رش های تخفیفی:ف

 ا توجه به چه عاملی تخفیف می خورد؟شود جای سوال دارد این که فرش برش خورده می ی تخفیفی که روی فاسم واژه 

 ید بررسی شود که فرش های بی کیفیت را اسم تخفیفی روی آن نزنند.لذا ابتدا با

 فیفی دقت بیشتری باید داشته باشیم و اول کیفیت فرش را تشخیص دهیم.رش های تخپس زمان خرید ف

 پس ابتدا با کیفیت های فرش ماشینی آشنام ی شویم.

 کیفیت فرش های تخفیفی:

 رش ماشینی ، انواع کیفیت های بافت از فرش را شاهد خواهیم بود.بدلیل بافت های متفاوت از ف

 شود:مهم زیر سنجیده می ی فرش بر اساس عواملی کیفیت ها

 نخ فرش 

 شانه ی فرش 

 تراکم فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

  فرشدستگاه بافنده 

 نخ فرش ماشینی:

 جنس نخ های فرش مهم هستند چون تماما از الیاف مصنوعی هستند و کیفیت الیاف مصنوعی بسیار متنوع است.

 کیفیت های متداولی که در بافت فرش ماشینی کاربرد دارد:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

یت نخ برای فرش های ماشینی ، نخ اکرولیک صد در صد هیت های قبل نیز به آن اشاره شد بهترین کیفمقاله همان طور که در 

 ست شده است.

 ویژگی های متمایز نخ اکرولیک نسبت به سایر نخ ها:



 این نخ اوال ظاهری کامال دستباف گونه به فرش می دهد

 فته است.در بافت این نخ اصال پالستیک و مواد نفتی به کار نر

 همچنین این نخ مقاومت باالیی در برابر رطوبت دارد و به زودی پوسیده و بید خورده نمی شود.

 همچنین این نخ مقاومت بسیار باالیی در برابر حرارت و نیز در برابر گرما و سوختگی دارد.

 ماشینی به شیوه زیر تشخیص دهید: در بافت فرش همچنین مورد بعدی این است که حتما باید نخ اکرولیک  را

 ابتدا اینکه نخ اکرولیک در بافت فرش که بکار می رود نباید فرش بوی پالستیک و مواد نفتی بگیرد.

 متوجه شوید. همچنین موقع لمس فرش می بایست حس نرمی بدون زبری را

 که الیاف فرش موقع دست کشیدن روی فرش نباید بهم بچسبد.عالوه بر این

 شانه ی فرش:

 شانه ی فرش یک عامل مهمی می باشد که بر کیفیت ظاهری فرش تاثیر می گزارد.

 یت ظاهری فرش یعنی نقشه ی فرش بسیار زیبا پیاده سازی شود و ریز بافت شود.کیف

 مسلما با افزایش شانه فرش ماشینی یک فرش دستباف گونه را خواهیم داشت.

 باید بتوانید شانه ی فرش را تشخیص دهید به شیوه های زیر:

 داری کرده ایدشانه خری 077مثال شما فرش 

 گره در صد سانت عرضی فرش وجود دارد. 077شانه یعنی  077فرش 

 گره داشته باشیم. 07لذا ده سانت از فرش را که جدا کنیم باید 

 تراکم فرش:

 بر کیفیت باطنی فرش است.تراکم فرش یک عامل مهم و تاثیر گزار 

 شرده تر کنار هم قرار می گیرند.هرچه تراکم فرش بیشتر شود ، گره های طولی فرش ف

 یر می کند.تراکم فرش به خودی خود باال نمی رود و متناسب با شانه فرش تغی

 تشخیص دهیم. لذا مانند شانه ی فرش تراکم فرش را نیز باید بتوانیم حساب کنیم و

 ه های زیر:تشخیص تراکم فرش به شیو

 گره در صد سانت طولی فرش بکار رود. 0777فرش یعنی  0777تراکم 

 گره داشته باشیم. 077رش باید لذا با جدا کردن ده سانت طولی ف

 پالت رنگ بندی فرش:

 گی در بافت فرش بکار می رود.پالت رنگ بندی فرش منظور است است که چه تعداد نخ های رن

 مسلما اینکه هرچه نخ های رنگی فرش بیشتر باشد ، رخ زیباتری از فرش را خواهیم داش.

 رنگ هستند. 07تا  6پالت های رنگ بندی فرش بین 

 دستگاه تولیدی فرش:

 دستگاه های تولیدی فرش بسیار متنوع هستند



 ده ای وجود دارد.بطوری که برای هر شانه و تراکمی یک دستگاه بافن

بهترین دستگاه های بافنده فرش صادراتی هستند و از کشورهای آلمان و بلژیک هستند. بنام های دستگاهه وندویل و دستگاه 

 شونهر

 دستگاه های بافنده از آن جهت مهم اند چون باید:

 نقشه ی فرش را بخوبی و بدون عیبی پیاده سازی کنند.

 فرش بدهند. گره های منظم و یکدست به بافت

 شانه و تراکم فرش را دقیقا روی فرش اجرا کنند.

 بتوانند پود بیشتری به دستگاه بدهند و موجب استحکام هرچه بیشتر فرش شوند.

 وزن فرش ماشینی:

 وزن فرش یک عامل مهم بر کیفیت فرش می باشد.

 وزن فرش هر چه بیشتر باشد یعنی نخ بیشتری در بافت فرش بکار می رود وشانه ی بیشتری روی فرش اجرا شده است.

متر  00کیلوگرم در  07متر از فرش مشخص می شود که وزن فرش نباید به زیر  00همچنین که وزن فرش ماشینی بر حسب 

 باشد.

 نحوه خرید فرش ماشینی:

 فرش های ماشینی به شیوه های مختلفی خریداری می شوند به دو روش متداول خرید فرش:

 خرید حضوری فرش 

 خرید اینترنتی فرش 

خرید حضوری فرش و خرید اینترنتی فرش به شرطی بهترین خرید های فرش محسوب می شوند که در هر دو صورت از تولیدی 

 های فرش ، فرش مورد نظر خود را تهیه کنید.

 گیرید.همچنین ویژگی مثبت دیگر خرید از تولیدی های فرش این است که شما در جریان فرش های تخفیفی قرار می 

 و فقط تولیدی های فرش ، روی فرش های خود تخفیف اعمال می کنند.

 فرش های تخفیفی شامل چه مواردی می شود:

 فرش های تخفیفی در ایام مختلف 

 فرش های استوک 

 فرش های تخفیفی در ایام مختلف:

ی مراسمات خاص فرش های خود شرکت های تولیدی فرش به منظور جذب مشتری و نیز تبلیغات بیشتر مجبور هستند طی یکسر

 را در معرض تخیفیف قرار دهند.

 مراسماتی چون:

 حراج پایان فصلی 

 تخفیف بمناسب والدت ها و شهادت ها 

 تخفیف به مناسبت سالگرد اقتتاح شرکت 

 پس حتما در پایان فصل ها و نیز مناسبت های مهمی پون بعثت شرکت های تولید فرش را حتما دنبال کنید.

 چیست؟ فرش استوک



 تا چه حد در مورد فرش استوک اطالعات دارید؟

 آیا به فرش های دست دوم فرش استوک گفته می شود 

 باید بگویم خیر اصال چنین نیست فرش استوک یک فرش نو می باشد که اصال استفاده نشده است.

شرکت های تولیدی فرش هر ساله پالت رنگ بندی طرح های فرش خود را تغییر می دهند و یا از نقشه های جدیدی از فرش رو 

 کنند. نمایی می

 همچنین بعضی از نقشه های فرش را که فروش کمتری دارند از رده تولید خارج می کنند.

لذا به فرش با نقشه های قدیمی و یا نقشه هایی از فرش که فروش کمتری دارند و توقف تولید خورده اند فرش استوک گفته می 

 شود.

 سریعتر می خواهد این فرش ها به فروش برساند. هر شرکت تولیدی فرشی یک انبار از فرش استوک دارد که هرچه

 ودی انبار خود را به صفر می رساند.جکه مو لذا این فرش ها را با تخفیفات ویژه به فروش می رساند

 پس اگر نقشه ی فرش برایتان مهم نیست حتما از تولیدی های فرش ، فرش استوک را پرس و جو کنید.
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