
 شانه آکرولیک چه میدانید ؟ 055در مورد فرش موضوع :  

 

 

 شانه اکرولیک خریداری کرده اید ؟ 055آیا تا کنون فرش 

  ،  یکی از پر فروش ترین و پرخاب ترین فرش های ماشینی که در اکثر خانه های قدیمی دیده می شود

 شانه است .  055فرش های ماشینی 

 . شانه در بازار یافت می شوند  055بدلیل رشد صنعت تولید و نساجی امروزه کمتر فرش های 

 .شانه هستند  055شاید بتوانیم بگوییم ارزان ترین نوع فرش های ماشینی با کیفیت خوب همین فرش های 

 شانه برای خود دنیایی از طرح و رنگ و کیفیت دارند  055فرش های 

 داریم به صورت کامل با آن ها آشنا شویم . که در این نوشته قصد

 

 

 

 فرش ماشینی : 

 سال گذشته میرسد . 055قدمت فرش های کاشان به که  فرش ماشینی کاشان از اصیل ترین فرش های ایرانی است

 میتواند  کاشان با تولید انبوه فرش های ماشینی اکرولیک و همچنین طرح بندی های بسیار باال ، 



 .با سلیقه های مختلف رفع کند  را های خودنیاز مشتری 

  . انواع مختلفی دارند که هر کدام در سبک و طرح خاصی بافته شده اندفرش های ماشینی آکرولیک  

 امروزه با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز دنیا ، فرش های ماشینی کاشان بافته میشوند . 

 

 

 انواع فرش ماشینی : 

تفاوت بسیاری با یکدیگر داشته که هر کدام را از یکدیگر متمایز میکند .فرش های ماشینی   

 در این جا به برخی از آنها اشاره می کنیم .

 

 

، شانه : تراکم  

 

 در صورت افزایش تراکم و شانه هر فرش ، قیمت فرش نیز به مراتب بیشتر خواهد شد .

تراکم گفته شده  و دارای انواع مختلفی است . را  تراکم : تعداد گره یا ریشه هر فرش  

 

:ابعاد و اندازه   

 

. بستگی به مکان مورد نیاز ، مثل : آشپز خانه ، اتاق نشیمن و یا اتاق های دیگر  



اندازه و ابعاد فرش ها با یکدیگر نیز متفاوت می باشند .   

 

 

: نقشه و طرح  

می شوند . ی طراحیمتفاوتکالسیک و یا سنتی  ینقشه هاامروزه با تکنولوژی های روز و طبق سلیقه مشتری ،   

ه.شدفرش های زیبایی  باعث بافت و تولید این طراحی ها  

 

 

: رنگ و تاثیرات آن   

 استفاده از رنگ هایی با جنس مناسب تاثیر زیادی روی قیمت و کیفیت فرش دارد .

، نور خورشیدتاثیر زیادی روی تغییر رنگ آنها فرش های آکرولیک به خاطر استفاده از نخ های با کیفیت در آن ها 

 ندارد .

 

 

 ؟به چه فرشی گفته میشود  ، شانه 055فرش 

 

 

 ریشه یا گره بافته شده باشد  055فرشی است که تعداد گره های آن در یک متر از عرض تعداد 

 دوبل است .  0555یا  0055و تراکم آن 



 ارتفاع خواب آن بلند بوده ، دارای نرمی و لطافت خاصی است . 

 راحت رفتن در این نوع فرش ها به انسان احساس آرامش میدهد .

 

 

 

 انواع فرش از نظر نخ : 

 

 فرش های ماشینی دارای سه نوع نخ میباشند که هر کدام به روش های مختلف ، هنگام بافت در آن استفاده میشوند.

 که در ادامه توضیحات بیشتری درمورد آنها داده خواهد شد . پود ، نخ خابنخ تار ، نخ 

 

 نخ خاب :

 

قابل مشاهده و لمس است ، میتوان گفت همان پرز های عمودی هستند که روی فرش قرار گرفته  راحتیاین نوع به 

 اند.

 الیافی به آن بستگی دارند.تاثیرگذار ترین نخ روی فرش را میتوان ، نخ خاب نام برد ، چرا که کیفیت 

 جنس این نوع نخ ها : آکرولیک صد در صد و درصد کمی از پلی پروپیلن یا همان بی سی اف  می باشد .



 

 نخ تار وپود :

 

 در عرض فرش و یا بافت های دیگر ، رشته ای قرار دارد که به آن پود گفته 

 .رشته ای دیگر به نام تار استو در طول یا درازای فرش 

 .وجود این دونخ سبب استحکام نهایی فرش هامی شوند 

 

 

 

 و آکرولیکفرش ابریشم گونه تفاوت 

 

 

 است .  0055فرشی است که تعداد تراکم عرضی آن دوبل تراکم 

 کهاین نوع محصوالت در بافتشان از : الیاف کریستال ورژن یا همان ابریشم نما 

 . بدون هیچگونه پرز برای نخ خاب استفاده شده  



 همچنین از پنبه برای نخ تار و پود بکار گیری شده است . 

 . ابریشم گونه گاهی از پلی استر نیز استفاده میشودشانه  055در فرش 

 ن تر بوده . و قیمت نخ آن نسبت به آکرولیک ارزا 

 در آکرولیک از پنبه ،جوت کنف ،  نخ های آکرولیک مقاوم و محکم با رنگ پذیری باال 

 مصنوعی از جنس پلیمر ) پلی اکریلو نیتریل ( که دارای میانگین مولکولی و الیافی 

 استفاده میکنند .می باشند مونومر  0055تقریبا میان که  

 فرش های آکرولیک گران تر ، طول عمری طوالنی نسبت به فرش های ابریشم گونه دارند

 و هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نبوده  ونیستند . 

 

 

 آکرولیکویژگی های فرش 

 

 

 :از ویژگی هایی که میتوان برای این نوع فرش ها نام برد 

 تفاده نمود .سکه در موارد بسیاری میتوان از آن ا در برابر اجسام سخت بوده لطافت و نرمی



 این فرش ها برای افراد دارای آلرژی و حساسیت ، بسیار مناسب است .

 حساسیت  دارایافراد  باعث تحریک چراکه هیچگونه پرزی به خود جذب نمیکنند که 

 و یا آلرژی شوند .

 در سال های گذشته ، فرش ها هنگام شسته شدن یا تحویل گرفتن از قالی شویی مقاومت خود را از دست داده 

 و به مرور زمان از بین میرفتند .

 بافندگی ، استفاده از مواد با کیفیت در فرش ها این مشکل برطرف شده اما امروزه با وجود دستگاه های پیشرفته

 .است

 

 

 علت مقاوم بودن فرش آکرولیک در برابر حرارت

 

 

 .نوع نخ به کار رفته در آن می باشد  یکی از عوامل مقاوت این نوع فرش ها در برابر حرارت ،

 بسیار باالی آن می شود . ، جنس نخ آن ها از آکرولیک بوده که باعث رنگ پذیری  

 رنگ های زیبا و دل انگیزی شده است .،  همین نخ ها سبب بوجود آمدن

 



 

 کاربرد فرش های اکرولیک

 

 

 مکان هایی همچون : پذیرایی ، اتاق نشیمن ، آشپز خانه یا دیگر مکان ها که رفت و آمد در آن زیاد است

 شانه ماشینی استفاده میکنند . 055از فرش 

 ، کیفیت و مقاومت باالی نخ استفاده شده در این نخ بوده . در موارد گفته شده های استفاده آن از علت

 عوامل دیگری هچمون : ارتفاع مناسب نخ ، خوش خواب بودن ، دوام باال در برابر نور خورشید 

  .که برای فرش مناسب نیست نیز دخیل هستند 

 ، نکته مهمی که وجود دارد ، عدم بوی نا مطبوع ) نفت و پالستیک (  فرش است . قابل توجه 

خانه های بدون مبل ، به علت خواب باالی این نوع فرش ها میتوان استفاده کرد .در همچنین  

 

 

 خرید فرش آکرولیک

های خودو رنگ به سایت شرکت مراجعه کرده و سپس بعد از ثبت نام و عضویت  درسایت  شرکت  ، طرح   

کنید . را انتخاب    

 سپس برای انتخاب ابعاد مورد نیاز روی گزینه ابعاد کلیک کرده ، ابعاد مورد نظر خود را وارد نمایید .



 بعد از تکمیل و انتخاب نهایی روی قسمت پرداخت کلیک کنید و سپس مبلغ درج شده 

 .  کنیدواریز و نهایی را به حساب شرکت 

 مطلع شوید . ویژهتخفیفات مراجعه و از  شرکتماهانه به سایت 

 اعت س 20ظرف مدت تا مراجعه به شرکت  با، در صورت هرگونه مغایرت درتحویل فرش  

 نمایید .  و یا هزینه را دریافت فرش را تعویض

 دارای کیفیت باال  فرش  ،باشد  بعضی از افراد متاسفانه بر این باورند که قیمت فرش هرچه بیشتر 

 .  ولی این باور بسیار غلط بوده،  مرغوب میباشدو 

 

 علت ارزان بودن فرش ها

 

 

 چی بوده  و بسیار کنجکاو شده اید .،  حتما تا به حال به فکر این بودین که علت ارزان بودن این فرش ها

 جواب بسیار ساده است !استفاده از الیاف درجه یک و مرغوب است . 

 پی سی اف وجود دارند واز کیفت باالیی برخوردارند ولیهرچند الیاف درجه یکی همچون 

 طول عمر و لطافت فرش ندارد . ارزانی آن تاثیری روی 



 شانه می باشند. 255بهترین نوع فرش های ماشینی با کیفیت مناسب و قیمتی فوق العاده همان فرش های ماشینی    

 .ارزان بودن فرش دلیل بر بی کیفیت بودن فرش نمیشود 

 : خرید مستقیم از شرکت ، خرید از طریق سایت شرکت ارزان بودن دالیلی مختلفی چون 

 . داردو حذف واسطه  

 


