
 :فرش شهر ماشینی فرش قیمت

 بهترین فرش ماشینی را می بایست از معتبرترین فروشگاه ها و تولیدی های فرش تهیه کنید.

 پس زمان خرید فرش ماشینی می بایست که نکات زیر را رعایت کنید:

 .ابتدا هدف از خرید فرش ماشینی را مشخص کنید 

 .سپس کیفیت فرش ماشینی را بررسی کنید 

  نهایت فروشگاه های معتبر فروش فرش ماشینی را شناسایی کنید.و در 

 یکی از معتبرترین فروشگاه ها در زمینه فروش فرش ماشینی فرش ماشینی شهر فرش می باشد.

لذا سعی کنید قبل از خرید فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی شهر فرش را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کرده و با دید باز اقدام به 

 خرید فرش نمایید.

 هدف از خرید فرش ماشینی چیست؟

 ابتدا مشخص کنید فرش ماشینی را برای چه مکانی می خواهید.

 چون هر نوعی از فرش برای یک مکانی کاربرد دارد.

 شانه دستباف گونه را بعنوان فرش آشپزخانه استفاده کنید. 077مثال شما نمی توانید فرش 

 شانه می باشد را نمی توانید بعنوان فرش کودک استفاده کنید. 0077نی که فرش و یا اگر گران ترین فرش ماشی

 لذا برای هر مکانی یک فرشی کاربرد دارد.

 شانه بروید. 0077شانه و فرش  0077مثال برای فرش جهیزیه عروس بسراغ باالترین فرش ماشینی یعنی فرش 

 فرش مدرن بروید. برای فرش اتاق خواب و یا فرش کودک بسراغ فرش فانتزی و

 برای فرش مکان های شلوغ و پر رفت و امد بسراغ سجاده فرش و فرش سجاده ای بروید.

 برای فرش آشپزخانه و فرش راهرویی بسراغ گلیم فرش بروید.

 کیفیت فرش ماشینی را بررسی کنید.

شینی ظاهر شده است که در نهایت قیمت بدلیل بافت ماشینی و استفاده از الیاف مصنوعی در فرش ، انواع کیفیت ها از فرش ما

 فرش ماشینی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

 انواع فرش ماشینی از نظر نخ 

 انواع فرش ماشینی از نظر شانه و تراکم 

 انواع فرش ماشینی از نظر پالت رنگ بندی 

 فرش در نظر داشت.این سه عامل جز مهم ترین عوامل در خرید فرش ماشینی هستند که می بایست زمان خرید 

 انواع فرش ماشینی از نظر نخ:

 نخ های بکار رفته در بافت فرش ماشینی جز الیاف مصنوعی می باشند.

 کیفیت های الیاف مصنوعی نیز بسسیار متنوع می باشد که به شرح زیر است:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پی پروپلین 

 نخ بی سی اف 



 نخ ورژن 

 تک نخ 

 ترین الیاف مصنوعی را میتوان به نخ اکرولیک هیت ست شده اشاره کرد.مرغوب 

 نخ اکرولیک بهترین نخ بافت فرش ماشینی است به چند دلیل:

 نخ اکرولیک اصال مواد پالستیکی و نفتی ندارد.

 نخ اکرولیک مقاوم در برابر جسم داغ و سوختگی است.

 براحتی پوسیده و بیدخورده نمی شود.این نخ رطوبت را براحتی جذب نمی کند و در نتیجه 

 نخ اکرولیک در پاخور باال اصال ساییدگی و کوبیدگی ندارد.

 انواع فرش ماشینی از نظر شانه و تراکم:

شانه و تراکم جز کیفیت بافت محسوب می شود و مسلما هر چه که شانه و تراکم فرش باالتر باشد ، قیمت فرش ماشینی افزایش را 

 خواهد داشت.

 ه و تراکم فرش ماشینی می تواند بسیار طیف گسترده ای را داشته باشد.شان

 انواع شانه و تراکم فرش ماشینی به شرح زیر است:

  0777شانه تراکم  077فرش 

  0007شانه تراکم  077فرش 

  0777شانه تراکم  0777فرش 

  0077شانه تراکم  0077فرش 

  0777شانه تراکم  0077فرش 

 شانه: 077فرش 

 شانه را به شما معرفی می کنیم. 077بدنبال یک فرش ماشینی ارزان قیمت هستید ما فرش اگر 

 شانه ضخامت و وزن باالتری و نیز ضخامت باالتری نسبت به سایر شانه و تراکم ها دارد. 077فرش های 

 همچنین اگر بدنبال یک نقشه ی ریز بافت از فرش هستید به سراغ این فرش نروید.

 بدلیل ضخامت باال و ازتفاع خاب باالیی که دارد بیشتر برای مکان های شلوغ و پر رفت و آمد مناسب است. شانه 077فرش 

شانه توقع نداشته باشید نخ  077الزم به ذکر است در شانه و تراکم های پایین از نخ اکرولیک استفاده نمی شود و شما در فرش 

 اکرولیک بکار رفته باشد.

 

 شانه: 077فرش 

 شانه یکی از پرفروش ترین فرش های ماشینی محسوب می شود. 077فرش 

 شانه ریز بافت تر می باشد و نیز ضخامت کمتری دارد. 077چون به نسبت به فرش 

 شانه بسیار مناسب تر از قیمت شانه و تراکم های باالتر می باشد. 077ضمن اینکه قیمت فرش 

 د نخ اکرولیک را خواهد داشت.شانه اصل خریداری کرده باش 077همچنین اگر فرش 

 شانه اصال نخ اکرولیک و مرغوبی استفاده نمی شود. 077شانه تبدیلی و فرش طرح  077در غیر این صورت در فرش 



 شانه: 0777فرش 

شانه  077شانه ریز بافت تر هستند و لذا قیمت باالتری نیز نسبت به فرش  077شانه مسلما نسبت به فرش  0777فرش های 

 دارند.

شانه  077شانه نیست و لذا انتخاب به صرفه تر این است بسراغ فرش  0777شانه و فرش  077اما تفاوت چندانی بین فرش 

 بروید.

 شانه چون شانه و تراکم فرش باال می باشد حتما از نخ اکرولیک استفاده نمی شود. 0777در فرش 

 شانه: 0077فرش 

ش دستباف گونه معروف است از نظر سبکی و وزن نیز بسیار سبک تر از سایر شانه بسیار ریز بافت است و به فر 0077فرش 

 فرش ها می باشد.

 شانه با فرش دستباف برابری می کند. 0077ریز نقشی فرش 

 شانه جز گران ترین های فرش ماشینی محسوب می شود. 0077لذا فرش 

 شانه نیز حتما با نخ اکرولیک استفاده می شود. 0077فرش 

 شانه: 0077فرش 

 شانه می باشد. 0077در حال حاضر باالترین فرش ماشینی ، فرش 

 شانه در عین ریز بافتی چون در حداکثر تراکم بافت زده می شوند بسیار نازک هستند. 0077فرش های 

 شانه برای هر مکانی مناسب نیستند و حتی برای منازل شلوغ نیز کاربردی ندارند. 0077لذا فرش های 

 نه برای فرش عروس و فرش جهیزیه مناسب است.شا 0077فرش 

 شانه نیز حتما نخ اکرولیک استفاده می شود. 0077در فرش 

 انواع فرش ماشینی از نظر پالت رنگ بندی:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی چند تاست؟

 فرش زیباتر می شود. هر چه نخ های رنگی در بافت فرش ماشینی بیشتر باشد مسلما

 رنگ است. 07تا  6نخ های رنگ بندی فرش بین 

 در شانه و تراکم های باال نیز تعداد نخ های رنگ بندی فرش نیز بیشتر می باشد.

 شناسایی فروشگاه های معتبر فرش ماشینی:

 به تولیدی به ما بدهند. سوال اینجاست بعد از شناخت کیفیت فرش ، فرش ر از کجا تهیه کنیم که قیمتی برابر و نزدیک

 فرش های ماشینی را از چند مکان می توان خریداری کرد:

 فرش از تولیدی 

 فرش از فروشگاه های معتبر 

 فرش از مغازه دار 

 فرش از فروشگاه اینترنتی 

 ندارند. بهترین انتخاب در زمینه خرید فرش ماشینی مسلما فرش از تولیدی می باشد که اکثرا افراد به تولیدی ها دسترسی

 بعد از خرید فرش از تولیدی بهترین انتخاب خرید فرش از فروشگاه های معتبر می باشد.



فروشگاه های معتبری چون شهر فرش ، سرای ایرانی که این مکان ها با تولیدی های فرش قرارداد دارند و فرش را با قیمتی 

 بسیار نزدیک به تولیدی به فروش می رسانند.

 به خرید فرش بصورت اینترنتی دارد بهترین خرید فرش محسوب می شود. همجنین اگر اعتقاد

بخصوص اگر فروشگاه های اینترنتی زیر نظر مستقیم تولیدی فرش باشند شما براحتی فرش را در منزل و از تولیدی خریداری 

 کرده اید.
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