
 :کاشان متری 21 ماشینی فرش قیمت

 خرید فرش ماشینی بسیار بیشتر مورد استقبال قرار گرفته شده نسبت به قیمت فرش دستباف

 در این مقاله گفته می شود که:

 قیمت فرش ماشینی بر چه پایه هایی محاسبه می شود؟ 

 همچنین گفته می شود که نوع خرید فرش آیا بر قیمت فرش تاثیر گذار است؟ 

 ریدای کنیم؟چگونه یک فرش ارزان ولی با کیفیت خ 

 رشی یک بحران است می پردازیم.ر این مقاله به سوال اساسی که برای هر خریدار فد

 

 هستند؟ قیمت فرش های ماشینی بر چه پایه ای

 نوع بافت فرش ماشینی مسلما با بافت فرش دستباف کامال متفاوت می باشد.

 عی نیست و تماما از نخ های مصنوعی تهیه می شود.در فرش ماشینی دیگر خبری از الیاف طبی

 همچنین دستگاه های بافنده فرش ماشینی کامال متفاوت و متنوع شده اند.

 لذا شاهد انواع کیفیت ها از فرش ماشینی هستیم.

 و این کیفیت های متنوع از فرش ماشینی تاثیر بر قیمت فرش نیز می گذارند.

 یمت فرش ماشینی می باشند به شرح زیراند:ار بر کیفیت فرش هستند و هم تاثیر گزار بر قعوامل مهم موثری که هم تاثیر گز

 نخ های بکار رفته در فرش 

 فرش ماشینی تراکم عرضی 

 فرش ماشینی طولی تراکم 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 رش ماشینیپالت رنگ بندی ف 

 وزن فرش ماشینی 

 متراژ فرش ماشینی 

 فته در فرش ماشینی:ار رنخ های بک

 رش ماشینی بکار می رود نخ خاب یا نخ ریشه ، نخ تار و نخ پوددر کل سه نوع نخ در بافت ف

 زمانی که صحبت از نخ فرش می شود ، منظور نخ خاب فرش ماشینی می باشد.

 جنس نخ های متداولی در بافت فرش ماشینی وجود دارد از جمله:

 یک هیت ست شدهنخ اکرول 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 بهترین نخ و گران ترین نخ برای فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 تراکم عرضی فرش ماشینی:

 تراکم عرضی فرش یعنی چه تعداد گره ها در بافت عرضی فرش وجود دارد.



 هرچه تعداد گره های عرضی فرش بیشتر باشد ظاهر فرش زیباتر و ریز بافت تری نیز خواهیم داشت.

 شانه ادامه دارد. 2044شانه تا  444تعداد گره های عرضی فرش از 

 اشینی نیز بیشتر می باشد.مسلما با افزایش گره های عرضی فرش ، قیمت فرش م

 تراکم طولی فرش ماشینی:

 تراکم های طولی فرش ، گره هایی از فرش است که در قد فرش بافت زده می شود.

 هرچه تعداد گره های طولی فرش بیشتر باشد بافت فرش پرتر و فشرده تر است و لذا استحکام فرش بیشتر است.

 دامه دارد.ا 4444تا  2444تعداد گره های طولی فرش از 

 و با افزایش گره های طولی فرش قیمت فرش نیز زیاد تر می شود.

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 ماشینی وجود دارند که هر کدام کیفیت های متفاوتی از فرش را بافت می زنند.فرش  دستگاه های بافنده متفاوتی در زمینه

 رکن مهم در زمینه بافت فرش ماشینی:

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم 

 تزریق نخ و پود بیشتر به فرش 

 پیاده سازی دقیق نقشه ی فرش 

 بهترین دستگاه های بافنده فرش ماشینی دستگاه شونهر و وندویل می باشد. 

 جالب این است که بهترین دستگاه های بافنده فرش ، کامال صادراتی هستند و تولید خارجی هستند.

 وزن فرش ماشینی:

  رش محاسبه می شود.ف وزن فرش ماشینی بر واحد یک متر از

 مسلما هرچه وزن فرش بیشتر باشد یعنی نخ بیشتری در بافت فرش بکار می رود و فرش مرغوب تر می باشد.

 متراژ فرش ماشینی:

 زمینه بافت فرش ماشینی: متراژهای متداول در

 4 متری 

 6 متری 

 9 متری 

 21 متری 

 اکثر فرش های ماشینی بصورت مستطیلی بافت زده می شود.

 اگر اندازه و سایز خاصی از فرش ماشینی مد نظر شما می باشد شرکت دقیقا همان اندازه را برای شما بافت زده می شود.

 با توجه به سایز شما مجدد نقشه ی فرش طراحی می شود و شما یک هزینه طراحی متقبل می شوید. لذا

 همچنین فرش های ماشینی بصورت جفت بافت زده می شوند.

 لذا شما دو جفت از فرش با سایز مد نظر خود باید خریداری کنید.

 است؟ سوال بعدی این است که آیا نوع خرید فرش بر قیمت فرش تاثیر گزار



 ر فرش از تولیدی تهیه کردید و یا اگر از واسطه تهیه کنید مسلما قیمت فرش متفاوت خواهد بود.مسلما جواب بله است شما اگ

 خرید فرش چه از نظر کیفیت خوب و چه از نظر قیمت فرش خرید از تولیدی های فرش ماشینی می باشد. بهترین نوع

 تمرکز تولیدی های فرش ماشینی ابتدا در شهر فرش کاشان قرار دارد و سپس د شهر های مشهد و تبریز

 شهر فرش کاشان به دارا بدون چهار شهرک صنعتی بزرگترین تولیدی در ایران است.

 شهرک های صنعتی بافت فرش در کاشان:

  شهرک صنعتی سلیمان صباحی 

 شهرک صنعتی هالل 

 شهر صنعتی جعفرآباد 

 شهر صنعتی راوند 

 شهر فرش کاشان ندارید و فاصله ی مکانی زیاد تا شهر کاشان دارید.گر دسترسی به همچنین ا

 بهترین برندهای تولیدی مستقر در شهر کاشان را پیدا کنید.

 .رش نماییدآدرس اینترنتی این برند های معتبر را پیدا کرده و اقدام به خرید اینترنتی ف

 ن:از جمله برندهای معتبر فرش کاشا

 فرش مسجدی 

 فرش سلیمان 

 رش شاهرخف 

 فرش بزرگمهر 

 فرش فرهی 

 فرش یلدای کویر 

 فرش خاطره کویر 

شما می توانید به ادرس فروشگاهی این برندها مراجعه کنید و یا می توانید در شبکه های مجازی چون اینستاگرام و تللگرام این 

 برندها را مالحظه کرده و اقدام به خرید فرش نمایید.

 ل سوم این است که چگونه فرش ارزان ولی با کیفیت خریداری کنیم؟سوا

 رش را مشخص کنید. ز فجهت خرید فرش ابتدا کاربرد خود ا

 سپس طبق نوع کاربرد خود کیفیت فرش خود را بررسی کنید.

 فرش را با توجه به نکات گفته شده مورد بررسی قرار دهید. بعد از خرید فرش مجددا کیفیت

 همچنین قیمت فرش ماشینی را از چند مکان استعالم بگیرید.

 قیمت فرش ماشینی از تولیدی مسلما متفاوت از قیمت فرش ماشینی دیجی کاال و فرش ماشینی شهر فرش خواهد بود.

 ا نیز برای شما شرح دادیم.راه های ارتباط گرفتن با تولیدی های فرش ماشینی ر

 نکته پایانی مقاله:

متری کاشان بر اساس عوامل مهمی چون نخ فرش ، شانه و تراکم فرش ، پالت رنگ بندی فرش ، وزن فرش و  21قیمت فرش 

 نوع مرغوبیت دستگاه بافنده تعیین می گردد.

 د بود.خرید فرش نیز بی تاثیر بر قیمت فرش ماشینی نخواه همچنین عامل نوع
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