
 بهترین نوع خرید فرش ماشینی ، خرید از درب کارخانه بافت فرش ماشینی می باشد.

 د.می باشبنابراین اولین قدم در خرید فرش ماشینی پیدا کردن آدرس کارخانه فرش 

 مراکز مهم بافت فرش ماشینی در شهر فرش کاشان و نیز در شهر فرش مشهد مستقر می باشند.

براحتی می    googleستجوی عبارت آدرس کارخانه فرش کاشان در لذا شما تنها با یک ج

 توانید به شهرک های بافت فرش کاشان دسترسی پیدا کنید.

 مفاهیم این مقاله:

 الیاف مصرفی فرش 

 نحوه بافت فرش 

 ابعاد فرش 

 مفهوم شانه و تراکم 

 نکته مهمی برای خرید فرش وجود دارد؟

 راهی برای افزایش طول عمر فرش وجود دارد ؟

 آدرس کارخانه فرش کاشان را نام ببرید؟

 

 مقدمه

های دست بافت رین فرش های منازل محسوب میشوند و بعد از فرش فرش های ماشینی یکی از محبوب ت

 پرفروش ترین فرش ها هستند .

خالف قالی هاکه دست بافند ، توسط دستگاه ها بافته  مصنوعی محسوب شده و بر فرش ماشینی جز قالی های

 میشوند .

 میتوان از دستگاه های قالی بافی را به تکسیما ، واندویل و شونهر اشاره نمود .

 الیاف و نخ های جداگانه و متفاوت در آن استفاده میشود . هر فرش با توجه به نوع کاربرد و سلیقه از

 الیاف مصرفی فرش



 الیاف مصنوعی : این الیاف توسط مواد نفتی و انسان ها ساخته و تولید می شوند و در طبیعت وجود ندارند .

 شم .انند ابریالیاف طبیعی :  این نوع الیاف در طبیعت موجود بوده و انسان هیچونه دخالتی در آن نداشته ، م

 الیاف طبیعی به دو دسته گیاهی و حیوانی نیز تقسیم میشوند .

 گیاهی مانند : جوت و پنبه

 حیوانی مانند : ابریشم 

 الیاف منقطع : الیافی که دارای طولی مشخص و محدود باشند الیاف منقطع هستند .

 تمام الیاف جزء این دسته می باشند که ابریشم از آن نمی باشد 

 ف یکسره : الیافی که هیچگونه محدودیت طولی مشخصی ندارند و بسیار بلند بوده .الیا

 شاید به هزاران متر طول آن برسد .

 الیاف مصنوعی نیز شامل حال این الیاف میباشند .

 بافت فرش و مراحل نحوه 

 برای بافت هر فرش باید سه مرحله گذارنده شوند .

 خواهیم داد :این مراحل را در زیر توضیح کامل 

 ریسندگی :  نخ الزم برای بافت فرش های ماشینی در این جا تهیه میشوند .

 نخ های مورد استفاده نخ تار که از جنس پنبه ، نخ پود که از جنس پود و نخ خاب از جنس آکرولیک میباشد .

ین آالت ها و ماشبافندگی : تمامی فرش های ماشینی و یا تابلو فرش های سفارشی مشتریان توسط دستگاه 

 صورت میگیرد .

 این دستگاه ها و ماشین آالت از بروز ترین ، پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا بوده که با آن فرش ها 

 بافته میشوند .طراحی و

 رنگ اعم از این فرش هاست . 8شانه  0077و  0777،  077فرش های 

اصالح ووش برای رفام بوده که به سالن تکمیل فرفرش های ماشینی پس از بافت به صورت ختکمیل فرش :

 ارسال میشوند.



 ابعاد فرش های ماشینی 

 فرش های ماشینی در تراکم و ابعاد مختلفی طراحی و بافته میشوند .

  4*  3متری :  00ابعاد فرش ماشینی 

  3.2*  0.2متری :  9ابعاد فرش ماشینی 

 3*  0متری :  6ابعاد فرش ماشینی 

 0.2*  0.02متری :  4اشینی ابعاد فرش م

 

 مفهوم شانه و تراکم 

 شونهر می باشند . 3677و  3777،  0227شانه و تراکم   077،0777،0077تراکم و شانه فرش ها میتوان به 

 شانه : تعداد ریشه یا گره در هر متر مربع از عرض فرش شانه گفته میشود . 

 تعداد گره در هر متر مربع از طول فرش گفته میشود .تراکم : مانند شانه بوده ولی با این تفاوت که  

 با مفهوم های گره و تراکم نبز در این جا آشنا شدیم .

 نکته مهمی برای خرید فرش وجود دارد؟

در هنگام خرید فرش حتما باید به چند نکته مهم توجه کنید تا در انتخاب و خرید فرش خود دچار اشتباه و 

 باشید .یاانتخاب نامناسبی نداشته 

 نوع کاربرد فرش : مراقب باشید فرش را برای کدام یک از قسمت های خانه خریداری میکنید . – 0

توجه به سبک زندگی شخصی خود و انتخاب بر اساس رنگ مبلمان ، دکوراسیون ، کالسیک ویا سنتی  – 0

 بودن طرح و نقشه فرش . 

ب و خریداری نموده اید مراقب باشید تا رنگ آن اگر فرشی را برای مکانی در معرض گرد و خاک انتخا -3

 تیره باشد .

 هرگز سعی نکنید رنگ مبلمان و فرش خود را یک رنگ انتخاب کنید ، از رنگ های تضاد استفاده کنید . – 4



خرید فرش برای مکان کوچک و میخواهید بزرگتر نشان داده شود از رنگی روشن و طرح شلوغ استفاده  – 2

 نمایید .

 برای افزایش طول عمر فرش وجود دارد ؟ راهی

برای ماندگاری و افزایش طول عمر فرش خود باید یکسری نکات را رعایت و از فرش خود مراقبت های الزم 

 را انجام دهید :

 عدم تابش مستقیم نور خورشید روی فرش .

 دوری نگهداشتن فرش از منابع حرارتی و آتش زا .

 برای جابجایی هرگز آن را تا نکرده و لوله کنید . به علت ظرافت و زیبایی فرش ها

 عدم قرار دادن فرش در مکان های مرطوب .

 عدم قرار گرفتن اجسام سنگین روی فرش .

 فرش را زیر در به گونه ای پهن کرده که در مجاورت در قرار نگیرد .

  تهیه فرش ماشینی

 :شما می توانید به دوصورت زیر اقدام به خرید فرش نمایید 

 خرید مستقیم از خود شرکت -0

  خرید از طیق سایت شرکت -0

شما با مراجعه حضوری به شرکت های معتبر و خرید از آنها میتوانید واسطه ها را حذف و با قیمتی مناسب تر از 

 نمایشگاه ها خریداری کنید.

نید .در تویض کهمچنین میتوانید از تخفیف های خوبی بهرمند شده و در صورت هرگونه عیب در فرش سریعا 

روش دوم نیز میتوانید بدون هزینه های گزاف سوخت و مواد غذایی و صرف وقت کمتر ف بدون ترافیک 

 خرید کنید .

با مراجعه به سایت معتبر شرکت و عضویت و ثبت نام فرش خود را انتخاب کرده و رایگان درب منزل تحویل 

 گیرید .

 تخفیفات نیز بهرمند شویدودر قرعه کشی ها شرکت کنید .  همچنین با این روش از محصوالت جدید و سایر



  نکته مهم قابل ذکر : مراقب افراد سود جووسایت های نامعتبر باشید .

 آدرس کارخانه فرش کاشان را نام ببرید؟

 همان طور که در باال به آن اشاره شد کاشان یکی از قطب های مهم در صنعت بافت فرش است . 

معتبر میتوانند به مشتریان خود فرش هایی زیبا ، با دوام ، با کیفیت و متفاوت با طرح پس تمام شرکت های 

 دیدنی ارائه کنند .ونقشه های 

شما میتوانید از هریک از این شرکت ها خریداری کرده و از بهترین فرش های دست بافت کاشان بهره مند و 

 نهایت استفاده را بنمایید .

 


