
 آشپزخانه عروس کدام است ؟ انواع فرش 

 شما برای فرش های آشپزخانه چه نوع فرشی را انتخاب می کنید ؟ 

 بهترین جنس و کیفیت برای انتخاب فرش های اشپزخانه کدام است ؟ 

 قیمت انواع فرش برای آشپزخانه کدامیک از فرش های ماشینی می باشند ؟ 

 برای خرید فرش آشپزخانه از چه طریقی اقدام می کنید ؟ 

 آیا برای خرید فرش آشپزخانه به شیوه اینترنتی اقدام به خرید فرش می کنید ؟ 

 فرش های آشپزخانه انواع مختلفی دارد گاها برخی فرش هایی مانند گلیم و گبه انتخاب می کنند 

 برخی دیگر فرش های دیگری را بر می گزینند 

 این نوشته قصد داریم به تشریح انواع فرش های آشپزخانه مخصوصا برای عروس خانم های گل بپردازیم. در 

 

 سخنی با شما : 

 برخی مواقع شده برای خرید یک فرش ساعت زمان گذاشته و شاید دست آخر دچار مشکل شده باشید .

 س ساختمان مناسب است .گاهی نمی دانید چه فرشی و با چه مشخصاتی برای کدام یک از اتاق ها

 یا اطالعاتی درمورد جنس و کارایی و ویژگی های یک فرش را نداشته باشید .

برای همین بهتر است برای انتخاب و خرید یک فرش مناسب با یک کارشناس و یا افرادی که تجربه زیادی در 

 این مورد دارند مشورت کنید .

 و خریداری می کنید تا کاله برداری صورت نگیرد . حواستان باشد فرشتان را از کدام و شرکت تهیه

 فرش ها مفروشه ای هستند که در اتاق و آشپزخانه ها استفاده می شوند 

 ف پوش فضاهایی مانند حسینیه ها نیز از ان ها استفاده شود گاها ممکن است برای ک

 اما هر کدام از فرش هایی که برای مکان های مختلف استفاده می شوند 

 



 

 

 انواع فرش 

 تیم .یشرفت عالی در این زمینه داشامروزه با توجه به دستگاه های پیشرفته با آخرین تکنولوژی روز دنیا و پ

شانه که با بیشتر شدن تراکم آن ها خیلی بسیار شبیه فرش های  0077و  0777، 077امروزه فرش ها با تراکم 

 دست بافت هستند .

 متری اشاره نمود . 6متری و  9متری ،  00متفاوت بوده که میتوان به فرش های فرش ها در ابعاد و اندازه های 

 الیاف مورد استفاده در فرش ها به صورت ذیل است :

 الیاف مصنوعی : شامل نخ های آکرولیک ، پلی استر و ویسکوز میباشند .

 الیاف طبیعی : شامل پنبه ، جوت ، پشم و ابریشم میباشند .

 شده در موارد باال توسط الیاف های ذکر شده تهیه و بافته میشوند .تمام فرش های ذکر 

 

 

 

 اساس انتخاب فرش آشپزخانه 

 

 

 

 

 آشپزخانه یکی مهم ترین بنای ساختمان محسوب می شود .

 چرا که یکی از مهمترین جایی است که در معرض آلودگی ، تردد و قرار گرفتن اجسام سنگین محسوب میشود.



 .مد نظر داشته باشیم ا فرش آشپزخانه خیلی باید دقت کرده و نکات مهم آن رپس برای انتخاب 

 دقت در انتخاب ابعاد و اندازه فرش برای آشپزخانه از نکات مهم محسوب می شود که باید به آن دقت داشت .

 . همچنین دقت داشته باشید فرش را متانس با دکوراسیون آشپز خانه متانسب بوده وتداخل نداشته باشد

فرش شما باید از رنگ های به اصطالح چرک تاب بوده تا کمتر کثیف شده ویا در معرض دید کمتری قرار 

 بگیرد .

 فرش شما باید قابلیت شست وشوی آسان را داشته باشد تا به راحتی شسته شود .

 

 

 بهترین جنس فرش آشپزخانه عروس

 

 

 است .ستر و نایلون ا لیبهترین جنس برای فرش آشپز خانه پ

زیرا رطوبت کمتری را به خود جذب کرده ، دارای وزن سبک میباشد و شست وشوی راحت تری نیز داشته 

 است .

 بهتر است فرش هایی مانند گلیم و یا گبه را برای آشپزخانه انتخاب کنید 

 د یاگر نو عروس هستید فرش هایی مانند فرش ترک و مدرن را برای فرش آشپزخانه عروس خود انتخاب کن

 اما سعی کنید .

 شانه را برای آشپزخانه انتخاب نکنید  077شانه و  0777و  0077سعی کنید فرش های 

 استفاده کرد . زیرا که این فرش ها معموال ظریف هستند و نمی توان برای آشپزخانه 

 

 



 

 رنگ فرش آشپزخانه 

 

مواد غذایی ، سوختگی و پارگی فرش های آشپز خانه همان طور که بار ها عرض کردیم در معرض ریختن 

 است .

 پس بسیار مهم است که رنگ و طرح آن را چگونه انتخاب نماییم .

 نگ های تیره باید استفاده نمود .باید برای انتخاب این فرش از ر

 باید برای تهیه فرش آشپز هانه از نق ونگار های شلوغ استفاده کرد .

 نه از رنگ های روشن و طرح و نقش شلوغ .نکته قابل توجه این جاست که برای آشپز خا

 یا طرح و نقش های خلوت و رنگ تیره استفاده نمایید . 

 

 

 قیمت فرش برای آشپز خانه 

 

 

 به هنگام تهیه و انتخاب فرش آشپز خانه باید به قیمت آن نیز توجهی خاص کرد .

اجسام سنگین وحتی داغ میتواند به زیرا هر لحظه امکان سوختگی و پارگی فرش آشپز خانه به دلیل وجود 

 راحتی فرش از بین برود .

 برای جلو گیری از این اتفاقات میتوان بجای فرش از گلیم فرش و یا حتی برخی مواقع گبه نیز استفاده نمایید . 

 

 



 موکت یا فرش برای آشپزخانه عروس ؟

 

 

 شود ، گفتیم . هر آنچه که باید در مورد فرش ، گلیم و گبه برای آشپز خانه گفته

مسائله دیگر این است به جای استفاده نکردن از تمام موراد شما میتوانید از موکت ها نیز برای آشپز خانه استفاده 

 کنید .

 هم هزینه مناسب تری داشته و هم تنوع بسیار باال در طرح و رنگ .

ت فرش نه گزاف و یا اضافی بابدر صورت پارگی ، سوختگی و یا هر مشکل دیگر ، دیگر نیازی به پرداخت هزی

 آشپزخانه نخواهید بود . 

 شاید با خرید برخی فرشی دچار لیز یا سرخوردگی روی آن ها شوید.

 اما خوشبختانه باید عرض کنم که موکت ها دیگر چنین مشکالتی را برای شما بجود نمی آورند .

 ا سورخوردگی را در آنها گرفته .با پوشش الستیکی کادر بندی شده در موکت ها جولوی هرگونه لیز ی

 

 

 چگونه و از چه طریق فرش خود رابخریم ؟

 

 

قبل از خرید توجه داشته باشید حتما از کارشناسان و یا افراد دارای تجربه در این زمینه اسفاده کرده و از آنها 

 مشورت بگیرید .

 کنید .برای خرید یک فرش با کیفیت با قیمتی مناسب میتوانید به دوصورت عمل 

وی وقت میتوانید جلامروزه با توجه به حجم باالی ترافیک وهزینه های باالی مواد خوارکی و سوخت و اتالف 

 به راحتی بگیرید .تمام مواردرو



 دارد .تبر شرکت های فرش این امکان وجودیا پیج معراقت و قابل اطمینان بودن سایت وبا احطیاط و م

 سپس ثبت نام و عضو شوید .و ایت ویاپیج شرکت مراجعه کردهبه س

کنید ، بعد سپری تمام مراحل و پرداخت وجه ا واردراندازه مورد نظر طرح ونقشه مورد نظر را انتخاب و سپس

 فرش خود راد درب منزل تحویل بگیرین .

 یا میتوانید مستقیم به شرکت مراجعه و فرش مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید .

 

 

 سود جو باشید !!مراقب افراد 

 

 

 گاهی افراد سود جو برای تخریب برند ها و زیر سوال بردن آنها و همچنین کسب پول اقداماتی انجام میدهند .

 از جمله کپی برداری از سایت شرکت وبرند های معتبر و یا تولید پیج های فیک .

 د .و یا پیج برای شرکت باش بری خرید های اینترنتی مراقب باشید و حتما اطمینان حاصل کنید تا سایت

 تاجای امکان برای نخستین خرید خود به شرکت مراجعه و خرید خود را انجام دهید .

با خیالی راحت و آسوده خرید اینترنتی خود را انجام سپس با راهنمایی و دریافت آدرس و پیج خود شرکت ، 

 دهید .

 تخهفیف و یا محصوالت جدید آنها نیز بهره مند شوید .حتی با مراجعه به سایت و یاپیج آنها میتوانید از 

 

 

 

 



 

 

 

   

 


