
 :متری 9 ماشینی فرش قیمت

 در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.در این مقاله قصد داریم تجربه بیست ساله خرید فرش ماشینی را 

 تا بتوانید فرش ماشینی را هم به قیمت خوب و ارزان و هم به کیفیت خوب تهیه کنید.

 ی همان طور که از نامش پیداست با ماشین آالت بافت زده می شود و گونه ای مصنوعی از فرش دستباف است.فرش ماشین

 لذا مانند فرش دستباف قیمت ثابت شده ای ندارد و قیمت فرش ماشینی بر حساب عوامل مختلفی تغییر پیدا می کند.

 در ادامه با عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی آشنا می شویم. الذ

 علت تفاوت قیمت فرش ماشینی در چیست؟

ت ماشینی که دارند و با دستگاه بافت زده می شوند می بایست از الیاف مصنوعی در بافت آنها استفاده ماشینی بدلیل باف فرش های

 کرد.

من اینکه حتی دستگاه های تولیدی و کیفیت بافت فرش ماشینی فرش بسیار متنوع است، ض کیفیت های الیاف مصنوعی در بازار

 نیز متفاوت است.

 لذا در ادامه به عوامل موثر بر قیمت فرش ماشینی بیشتر می پردازیم.

 تفاوت نخ در فرش ماشینی در چیست؟

 نخ های بکار رفته در فرش ماشینی در سه نوع کلی هستند:

 نخ خاب 

  نخ تار 

 نخ پود 

 شناخت نخ خاب فرش ماشینی:

 عمده نخ و اصلی ترین نخ فرش ماشینی ، نخ خاب و یا نخ ریشه می باشد.

ض ظاهر و عوامل نخ خاب فرش همان نخی که در ظاهر فرش دیده می شود و نیز نخی است که بسیار مهم است چون در معر

 ی باید باشد.یطمح

همچنین بدلیل بافت ماشینی فرش الیاف نخ خاب باید مصنوعی باشند یعنی ما نمی توانیم در بافت فرش ماشینی از نخ پشم و ابریشم 

 استفاده کرد.

 جنس های مختلف نخ خاب فرش ماشینی:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ ورژن 

 نخ بی سی اف 

 نخ پلی پروپلین 

 درر بافت فرش ماشینی می توان به کار برد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.بهترین نخی که 

 نخ اکرولیک هیت ست شده از چندین جهت زیر بهترین نخ می باشد:

 نخ اکرولیک مانند پنبه نرم است و زبری ندارد.

 تنها الیاف مصنوعی که از پالستیک و مواد نفتی استفاده نشده است.



 ار این نخ در برابر پاخور باال و عدم ساییدگی و کوبیدگیمقاومت باالی بسی

 مقاومت باالی بسیار این نخ در برابر سوختگی و حرارت 

 مقاومت باالی بسیار این نخ در برابر رطوبت و عدم بیدخوردگی و پوسیدگی

 شناسایی نخ تار و پود:

 اشد که در بافت داخلی فرش می باشد.سایر نخ های فرعی در بافت فرش ماشینی ، نخ تار و نیز نخ پود می ب

نخ تار و پود بصورت افقی و نیز بصورت عمودی به دور نخ خاب پیچیده می شوند و موجب استحکام هر چه بیشتر فرش می 

 شوند.

 .افت فرش ماشینی باشدما باید در بلذا با اینکه نخ تار و پود درصد کمی از نخ خاب را تشکیل می دهد اما حت

 مختلف نخ تار و پود برای فرش ماشینی:جنس های 

 نخ جوت 

 نخ فیالمنت 

 نخ پلی استر 

 که در بین نخ تار و پود ، نخ فیالمنت می باشد.

 شانه در فرش ماشینی در چیست؟تفاوت 

 اه تولیدی فرش می باشد.شانه ی فرش ماشینی جز عوامل موثر بر کیفیت بافت فرش ماشینی می باشد که تحت تاثیر دستگ

 شانه ی فرش ماشینی گره های عرضی است که در بافت فرش بکار می رود.

که بیشتر باشد ، ضخامت فرش زیاد تر می شود ، ضمن اینکه نقشه ی فرش بهتر نشان دادده می رش ماشینی هر چه شانه ی ف

 شود و ریز بافت تر می شود.

 شینی:شانه های استاندارد در بافت فرش ما

 055 شانه 

 055 شانه 

 0555 شانه 

 0055 شانه 

 0055 شانه 

 روف می باشند.به باال به فرش دستباف گونه مع 0555ه ی بطوری که فرش های با شان

 همچنین قیمت فرش ماشینی با افزایش شانه ی فرش زیادتر می شود.

 تفاوت تراکم در فرش ماشینی در چیست؟

 کیفیت بافت فرش ماشینی است که باز تحت تاثیر دستگاه تولیدی فرش است.تراکم فرش ماشینی جز عوامل موثر بر 

 تراکم فرش ماشینی هر چه که بیشتر باشد بافت فرش ماشینی با فشرده تر شدن نخ خاب محکم تر می شود.

ش را نازک تر می کند و در عین حال تو پر تر می تراکم فرش ماشینی هر چه که زیاد تر شود با فشرده تر شدن نخ خاب ، بافت فر

 کند.

 تراکم های استاندارد در فرش ماشینی:

 0555 



 0055 

 0555 

 0005 

 0005 

 0555 

 0055 

 0555 

 هر چه که تراکم فرش ماشینی بیشتر باشد ، قیمت فرش ماشینی نیز زیاد تر می شود.

 تفاوت رنگ بندی فرش ماشینی چیست؟

 تفاوت رنگ بندی فرش ماشینی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش ماشینی به کار می رود.

 پالت های رنگی که در فرش ماشینی استاندارد هستند:

 0 رنگ 

 6 رنگ 

 8 رنگ 

 05 رنگ 

 مسلما نخ های رنگی فرش بیشتر باشند ، فرش زیباتری با رخ قشنگ تری خواهیم داشت.

 همچنین که با افزایش پالت رنگ بندی فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی نیز افزایش را خواهد داشت.

 تفاوت متراژ فرش ماشینی چیست؟

 ت فرش ماشینی نیز افزایش می یابد.مسلما با افزایش متراژ در فرش ، قیم

 متراژ هایی که در بافت فرش ماشینی به کار می روند سه دسته هستند:

 متراز های اصلی 

 متراژ های فرعی 

 متراژ های سفارشی 

 متراژ های اصلی فرش:

 متراژ های اصلی فرش ، بصورت مستطیلی بافت زده می شوند.

 متراژهای اصلی فرش:

  0.0در  0.0: ابعاد متری 0فرش 

  0در  0ابعاد  :متری 6فرش 

  0.0در  0.0ابعاد  :متری 9فرش 

  0در  0ابعاد  متری: 00فرش 

 متراژهای فرش:

 ابعاد پادری و پشتی 

 ابعاد فرش راهرویی 

 ابعاد راه پله ای 

  ابعاد پاگرد 

 ابعاد گرد 



 فرش:متراژ های سفارشی 

شما یک موقع سایز های متداول در فرش ، متناسب با سایز محل مورد نظر شما جور در ابعاد سفارشی فرش ابعادی می باشد که 

 نمی آید.

 لذا درخواست تولید فرش ایعادی و یا فرش سایزی را دارید.

 زینه متقبل می شوید:اما باید در نظر داشته باشید که برای سفارش فرش سایزی دو ه

 هزینه اول:

 نقشه ی فرش ماشینی متناسب با سایز مورد نظر شرکت ثابت شده طراحی شده است.

 اما اینکه اگر این نقشه را متناسب با سایز مورد خود بخواهید در بیاورید دوباره می بایست فرش طراحی شود.

 و لذا شما متقبل یک هزینه طراحی می شوید.

 هزینه دوم:

 با خاب زیر شوند با خاب رو و نیزفرش های ماشینی به صورت جفت بافت زده می 

 لذا بابت سایز سفارشی بجای یک فرش دو فرش بافت زده می شود.

 و این سایز سفارشی برای شرکت هیچ فروشی ندارد و لذا خود شما باید هر دو فرش را بردارید.

 تفاوت در روش خرید فرش ماشینی در چیست؟

 اوتی از فرش وجود دارد مانند:روش های خرید متف

 لیدیخرید فرش از تو 

 خرید فرش از نمایشگاه ها 

 خرید فرش از شهر فرش 

 خرید فرش از سایت های فروشگاهی 

 خرید فرش از دیجی کاال 

 خرید فرش از مغازه دار 

 مسلما که بهترین روش خرید فرش و به صرفه ترین روش خرید فرش ، خرید از تولیدی و درب کارخانه ای می باشد.

 تقیم و بدون واسطه خواهد بود.این گونه قیمت فرش ماشینی بصورت مس

همچنین اگر به کارخانجات تولیدی فرش دسترسی نداشته باشید می توانید به نمایندگی های فرش ماشینی و نیز به شهر فرش یا به 

 سرای ایرانی مراجعه کنید.

 تولیدی فرش می باشد. همچنین یک روش خرید به روز فرش ، خرید اینترنتی فرش دیجی کاال و سایت های فروشگاهی زیر نظر

 روش های نگه داری از فرش چگونه است؟

اگر بهترین کیفیت فرش ماشینی را به بهترین قیمت فرش خریداری کنید ، باز روش های نگه داری از فرش را بلد نباشید ، فرش 

 شما عمر مفیدی را نخواهد داشت.

 لذا پس از خرید فرش نیز باید از فرش خود بخوبی مراقبت کنید.

 روش های نگه داری و مراقبت فرش به شرح زیر است:

 ابتدا اینکه حتما در هفته حداقل دو بار فرش را جارو کشی نمایید.

 همچنین به محض ایجاد لکه روی فرش ، روشهای دفع  لکه های مختلف را یاد بگیرید.



 همچنین که فرش را نه هر ماه بشوید ولی حتما سالی یک بار فرش را بشویید و این کار را حتما به قالیشویی بسپرید.
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