
 فرش گلیم سایت در مسجدی فرش قیمت لیست

 

 لیغت قیوت فشػ هغجذی

 .عایت گلین فشػ قظذ داسد تا تَ تشسعی لیغت قیوت فشػ هغجذی تپشداصد عجادٍ فشػدس ایي ًْشتَ گشٍّ تذلیلی 

 .فشػ تاثیش تغیاس صیادی دس خشیذ عجادٍ فشػ ُا داسًذصیشا کَ ُوْاسٍ قیوت اًْاع عجادٍ 

 .ُواى گًَْ کَ هی داًیذ ُیات اهٌای هغاجذ صهاًی کَ قظذ خشیذ فشػ عجادٍ ای داسًذ هوکي اعت تَ چٌذ هْضْع تْجَ کٌٌذ

 .هثال تشخی طشح ُای فشػ عجادٍ ای سا تشسعی کشدٍ تشخی دیگش تَ تشسعی سًگ فشػ عجادٍ ای هی پشداصًذ

 .یي هیاى اًتخاب کیفیت فشػ عجادٍ ای تشای هغجذ تیشتش اص ُش چیض دیگشی صهاًثش هی تاشذدس ا

 .صیشا ُش چَ کیفیت فشػ عجادٍ ای تِتش تاشذ هشخظا قیوت اًْاع فشػ هغجذ ًیض تاالتش خْاُذ تْد

 .شذٍ اعتلیغت قیوت فشػ هغجذی عایت گلین فشػ دس ایي هقالَ تا تشسعی ػْاهل اثش گزاس سّی آى گٌجاًذٍ 

 .اهیذ اعت تتْاًیذ اًتخاتی تغیاس خْب دس صهیٌَ فشػ هغجذ خْد اًجام دُیذ

 

 : فرش سجادٍ ای

 .فشػ عجادٍ ای تَ یکی اص هِن تشیي صیشاًذاص ُایی گفتَ هی شْد کَ اهشّصٍ تشای هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا ّ تکیَ گاُِا اعتفادٍ هی شْد

 .ُا تیشتش اص هْکت اعتفادٍ هی شذقثل تش ُا تشای هفشّػ کشدى هغاجذ ّ دغیٌیَ 

 .اها تا پیششفتی کَ دس تافت اًْاع فشػ ُای هاشیٌی تْجْد آیذ عجادٍ فشػ ُا دس اًْاع هختلف تْلیذ شذًذ

 .کَ تَ سادتی تْاًغتٌذ سفتَ سفتَ جایگضیي اًْاع صیش اًذاص دس هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا ّ ًواصخاًَ ُا ّ هظلی ُا ّتکیَ گاٍ ُا شًْذ

 .شػ ُای عجادٍ ای تا ًام ُای هختلفی ُوچْى فشػ هغجذ , عجادٍ فشػ , فشػ ًواصخاًَ , فشػ دغیٌیَ شٌاختَ هی شًْذاهشّصٍ ف

 .دتی گاُا تشای ًام گزاسی عجادٍ فشػ ُا اص ًام ُای دیگشی ُوچْى فشػ هذشاتی , فشػ کٌاسٍ هغجذی , فشػ هظلی اعتفادٍ هی کٌٌذ

 : اًْاع فرش سجادٍ ای

 : ای کَ تشای هغاجذ اعتفادٍ هی شًْذ اص ًظش طشح تَ اًْاع هختلفی تقغین تٌذی هی شًْذ فشػ ُای عجادٍ

 عجادٍ فشػ ُای هذشاتی .1

 عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی .2

 فشػ هغجذ تضسگ قْاسٍ .3

 کٌاسٍ هغجذی دس ػشع عَ هتش .4

 اًْاع فشػ ُای هاشیٌی دس طشح ُای کالعیک ّ هذسى .5

 .دس ّاقغ دس جاُای خاطی کاستشد داسدُش کذام اص ایي فشػ ُا ّ عجادٍ فشػ ُا 

 ّ ًوی تْاى گفت کَ ُوَ عجادٍ فشػ ُا هی تْاًٌذ دس تواهی هکاى ُا اعتفادٍ شًْذ

 .دس اداهَ تَ تْضیخ ایي هْضْع هی پشداصین کَ اًْاع فشػ ُای هغجذی تَ چَ طْست ُغتٌذ

 . اص هکاى ُا تیشتش کاستشد داسًذُش کذام تیشتش دس کذام یک   قیوت ُش کذام اص اى ُا تَ چَ طْست اعت؟ ّ
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 : فرش سجادٍ ای هحراتی ⏪

 .اعت فشػ عجادٍ ای هذشاتییکی اص هِن تشیي اًْاع فشػ هغجذ کَ پشفشّػ تشیي عجادٍ فشػ ًیض هذغْب هی شْد 

 .ُا تَ ایي دلیل اعت کَ دس اطل شکل اطلی آى ُا اص یک هذشاب ایجاد شذٍ اعت دلیل ًام گزاسی ایي عجادٍ فشػ

 .کَ ُواى هذشاب ًیض ایذٍ اطلی آى اص هذشاب هغجذ گشفتَ شذٍ اعت

 دس اطشاف هذشاب طشح ُایی اص گل ّ تْتَ ُای صیثا ّ سیض ّ دسشت قشاس گشفتَ

 .ی تشًج هی تاشٌذتشخی هذشاب ُا عادٍ تْدٍ اها تشخی دیگش تَ دسّى خْد داسا

 .ّ یا ایٌکَ اگش داخل هذشاب ُا شکل ُای ٌُذعی هاًٌذ لْصی ّ هشتغ ّ چٌذ ضلؼی ُا تَ طْست هتْاصى دس کٌاس ُن هی تاشٌذ

 .عجادٍ فشػ ُای هذشاتی تشای تواهی هغاجذ تقشیثا هی تْاًٌذ اعتفادٍ شًْذ

 .ى ُا تغیاس اعاى اعتّ هضیت ایي گًَْ عجادٍ فشػ ُا ایي اعت کَ تشخیض جِت قثلَ تا ا

 :اًدازٍ ّ اتعاد سجادٍ فرش هحراتی –

 .ُش عجادٍ فشػ هذشاتی تَ طْست جذاگاًَ تشای خْد اتؼادی داسد کَ دس ّاقغ ایي اًذاصٍ تشای یک شخض دس ًظش گشفتَ شذٍ اعت

 .عاًتی هتش هی تاشذ 125*63عایض اطلی ُش عجادٍ فشػ هذشاتی تشاتش تا 

 .فشػ ُای هغجذ هذشاتی اعت کَ هشخض کٌٌذٍ تؼذاد طفْف هغجذ ًیض هی تاشذ عاًتی هتش ُواى ػشع 125

 .عاًتی هتش ُن طْل ُش عجادٍ فشػ اعت 63اها 

 .عجادٍ ُا تَ طْست تکی تافتَ ًوی شًْذ تلکَ اص طْل دسکٌاس ُن قشاس گشفتَ ّ سّل ُای عجادٍ ای سا تشکیل هی دٌُذ

 .اصٍ ی ُش طف فشػ هغجذ هی تاشذاًذاصٍ سّل ُای فشػ عجادٍ ای تشاتش تا اًذ

 .هتشی تافت صدٍ ّ ًگَ داسی هی کٌٌذ 3۳ّ یا  25اها گاُا عجادٍ فشػ ُا سا تا طْل ُای 

 : سجادٍ فرش تشریفاتی ⏪

 .یکی دیگش اص اًْاع فشػ ُای عجادٍ ای هخظْص هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا فشػ عجادٍ ای تششیفاتی هی تاشذ

 .طشادی ّ تافت هی شًْذایي عجادٍ فشػ ُا تَ دّ طْست 

 .طشح ُایی ُغتٌذ طشح ُای فشػ عجادٍ ای تششیفاتیاّال ایي کَ تشخی 

 .کَ اص کٌاس ُن قشاس گشفتي تٌِا شکل ُای ٌُذعی تَ طْست هْصّى ّ هتقاسى ایجاد هی شًْذ

 .شوغَ اص ایي قثیل اًذ طشح ُایی هاًٌذ

تشخی دیگش اص طشح ُای فشػ عجادٍ ای تششیفاتی طشح ُایی ُغتٌذ کَ اص طشح ُای فشػ ُای عٌتی ّ کالعیک گشفتَ شذٍ اًذپْ دس ّاقغ 

 .هی تْاى گفت تشًج داسًذ

 :تفاّت سجادٍ فرش ُای تشریفاتی تا کٌارٍ فرش ُا در ایي است

 .ًْاس دس تاالی خْد داسًذ , دس ّاقغ یک داشیَ داسًذکَ عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی تٌِا یک 

 دال آى کَ کٌاسٍ فشػ ُا ُوگی داسای دّ کٌاسٍ یا ًْاس داشیَ ای دس دّ طشف خْد ُغتٌذ
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 : اتعاد ّ استفادٍ از سجادٍ فرش تشریفاتی –

 .خْاًذى سّی هذشاب سا هکشٍّ هی داًٌذعجادٍ فشػ ُای تششیفاتی دس هیاى هغاجذ اُل عٌت تغیاس کاستشد داسد صیشا کَ اى ُا ًواص 

 اها ػالٍّ تش ایي اگش دس هغجذی ػالٍّ تش تشگضاسی ًواص فؼالیت ُای دیگشی ًیض ُوچْى فؼالیت ُای عیاعی ػقیذتی اًجام هی شْد

 .تِتش اعت کَ اص عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی اعتفادٍ گشدد

 .شًْذ ّ طْل ُش سّل تا تْجَ تَ طْل ُش طف هغجذ هشخض هی گشددعجادٍ فشػ ُای تششیفاتی ًیض تَ طْست سّلی تافتَ هی 

 .عاًتی هتش هی تاشذ،کَ هشخض کٌٌذٍ تؼذاد طفْف هغجذ اعت 125الصم تَ رکش اعت کَ ػشع عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی ُواى 

 .شتَ تاشذالثتَ اًذاصٍ عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی ّ هذشاتی هی تْاًذ تا تْجَ تَ ًیاص هغاجذ ًیض تغییشات دا

 .هتش تغییش کٌذ 1٫5هثال ػشع عجادٍ فشػ ُا هی تْاًذ اص یک هتش تا 

 : قیوت سجادٍ فرش ُای هحراتی ّ تشریفاتی –

 .الصم تَ رکش اعت کَ لیغت قیوت فشػ هغجذی هذشاتی ّ تششیفاتی تشای تواهی هغاجذ تَ طْست یکغاى تْدٍ اعت

 .ت قیوت فشػ هغجذی ایجاد ًوی کٌذّ طشح عجادٍ فشػ ُا ُیچ تفاّت قیوتی سا دس لیغ

 .دتی تشخی فکش هی کٌٌذ کَ اگش عجادٍ فشػ هغجذی خْد سا تا سًگ ُای صهیٌَ ای هتفاّت خشیذاسی کٌٌذ

 .لیغت قیوت فشػ ُای هغجذی تشای آى هتفاّت خْاُذ تْد

 .اتی تا تواهی سًگ ُا یکغاى اعتتایذ تگْیین کَ اطال چٌیي هْسدی ّجْد ًذاسد ّ قیوت توام عجادٍ فشػ ُای تششیفاتی ّ هذش

 .هگش ایٌکَ ایي گًَْ عجادٍ فشػ ُا اص ًظش کیفیت تا یکذیگش تفاّت داشتَ تاشٌذ

 . کَ دس اداهَ تَ ششح آى ُا خْاُین پشداخت

 .اها دیگش عجادٍ فشػ ُا هی تْاًٌذ قیوت هتفاّتی ًغثت تَ ایي فشػ ُای هغجذی داشتَ تاشٌذ

 : فرش هسجد تسرگ پارچَ ⏪

 .یکی دیگش اص اًْاع فشػ عجادٍ ای تشای هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا , فشػ ُای هغجذ تضسگ پاسچَ ُغتٌذ

 .کَ تَ فشػ عجادٍ ای تضسگ قْاسٍ یا فشػ عجادٍ ای یکپاسچَ ًیض هؼشّف اًذ

 .ایي عجادٍ فشػ ُا هخظْص ُش هغجذ تَ طْست خاص ّ هشخض طشادی هی گشدًذ

 .اجذ هکاى ُای عٌتی کاستشد داسًذ ّ کوتش تشای هغاجذ هؼوْلی اعتفادٍ هی شًْذفشػ ُای هغجذ یکپاسچَ تیشتش تشای هغ

 .هثال اگش فضایی اص هغجذ داشتَ تاشین کَ تَ طْست چٌذ ضلؼی تاشذ

ایي گًَْ عجادٍ فشػ ُا تْعظ طشاداى فشػ عجادٍ ای طشادی شذٍ ّ تا کٌاس ُن قشاس دادى اى ُا طشدی خاص تشای فشػ هغجذ ایجاد هی 

 .شْد

 .هؼوْال طشح عجادٍ فشػ ُای یکپاسچَ کاهال تا هؼواسی هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا ُن خْاًی داسد

 : ۳سجادٍ فرش ُای کٌارٍ ای تا عرض  ⏪

 .یکی دیگش اص اًْاع فشػ ُای عجادٍ ای تشای هغجذ ُواى کٌاسٍ فشػ ُای هغجذی تا ػشع عَ هتش هی تاشذ



 .کَ ػشع دعتگاٍ فشػ هاشیٌی اعت تافت هی کٌٌذهتش  3طْسی کَ طشح ُای فشػ کالعیک سا تا ػشع 

 .هتش تَ دّ ًْع طشح تقغین هی شًْذ 3طشح ُای عجادٍ فشػ ُای کٌاسٍ ای تا ػشع 

 .اّال طشح ُای کٌاسٍ فشػ ُایی تذّى تشًج کَ تَ ًام ُای افشاى هؼشّف اًذ

 .اطفِاى ّ ًاییي ّ کشهاى هی شًْذ ثاًیا طشح ُای فشػ ُای هاشیٌی ُوشاٍ تا تشًج کَ تیشتش شاهل طشح ُایی هاًٌذ

 .دس اطل هی تْاى گفت طشح ُای ایي ًْع اص کٌاسٍ فشػ ُا اص طشح ُای فشػ ُای عٌتی هؼشّف گشفتَ شذٍ اعت

 .یکی اص هِن تشیي هؼایثی کَ ایي گًَْ عجادٍ فشػ ُا داسًذ ایي اعت کَ تشخیض جِت قثلَ دس آى ُا کاسی دشْاس اعت

 : فرش ُای هسجد سٌتی ⏪

 .یکی دیگش اص سّػ ُایی کَ هی تْاى هغاجذ سا تا آى هفشّػ کشد ایي اعت کَ اص فشػ ُای هاشیٌی عٌتی اعتفادٍ کٌین

 .هتشی تافتَ شذٍ اًذ تشای هفشّػ کشدى هغجذ اعتفادٍ کٌین 12ّ  ۹ّ  6دس ّاقغ فشػ ُای هاشیٌی کَ دس عایض ُای هختلفی هاًٌذ 

تیشتش تشای دغیٌیَ ُا ّ ًواصخاًَ ُای هذاسط ّ اداسات کاستشد داسد.ّ کوتش تشای خْد هغاجذ تضسگ اعتفادٍ اص فشػ ُای عٌتی تشای هغاجذ 

 .اعتفادٍ هی شْد

 .ػیة اعتفادٍ اص فشػ ُای عٌتی ًیض تشای هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا ایي اعت کَ تشخیض جِت قثلَ کاسی دشْاس اعت

 .عت کاس شغت ّ شْی ایي گًَْ فشػ ُا آعاى تش اعتکیلْگشم ا 5۳اها دس ػْع چْى ّصى آى ُا تَ ًغثت کوتش اص 

 

 : عْاهل هْثر در لیست قیوت فرش هسجدی

 .قیوت فشػ عجادٍ ای تشای هغاجذ ُواى طْس کَ قثل تش ًیض گفتَ شذ تٌِا تَ کیفیت فشػ عجادٍ ای هغجذی تغتگی داسد

 ّ ُیچ ستطی تَ طشح ّ سًگ صهیٌَ ی عجادٍ فشػ ُا ًذاسد

 .ل هشخض کٌٌذٍ کیفیت فشػ عجادٍ ای سا دس ریل اّسدٍ اینتَ ُویي دلیل ػْاه

 :ّ پظ اص اى تَ ششح کاهل ُش کذام اص ػْاهل هی پشداصین

 شاًَ فشػ عجادٍ .1

 تشاکن فشػ عجادٍ ای .2

 جٌظ ًخ ّ الیاف فشػ هغجذی .3

 ُیت عت تْدى ّ یا ًثْدى الیاف فشػ هغجذ .4

 ًْع دعتگاٍ تافت عجادٍ فشػ هغجذی .5

 دس عجادٍ فشػتؼذاد سًگ اعتفادٍ شذٍ  .6

 ّصى ُش هتش اص فشػ عجادٍ ای .7

 :  شاًَ فرش سجادٍ ⏪

 .یکی اص ػْاهل هِن تؼییي کٌٌذٍ کیفیت فشػ عجادٍ ای , شاًَ فشػ هغجذ هی تاشذ

 .شاًَ ُواى گًَْ کَ قثل تش ًیض گفتَ شذ تَ تؼذاد گشٍ ُایی گفتَ هی شْدکَ دس ُش هتش اص ػشع فشػ عجادٍ ای هشاُذٍ هی شْد

 .تشای شواسػ اى تایذ یک هتش اص ػشع عجادٍ فشػ سا دس ًظش گشفتَ ّ تؼذاد گشٍ ُای اى سا شواسػ کٌیندس ّاقغ 

 .گشٍ تاشذ 5۳۳شاًَ تایذ تؼذاد گشٍ ُای هْجْد دس ُش هتش اص ػشع آى  5۳۳هثال تشای فشػ ُای عجادٍ ای 

 .ّاقؼی ًیغتٌذ ّ ًْػی تثذیلی هذغْب هی شًْذاگش تؼذاد گشٍ ُا اص تؼذاد شاًَ اػالم شذٍ کوتش تاشذ دعتگاٍ ُای اى ُا 



 .ُش چَ شاًَ عجادٍ فشػ ُای هغجذی تیشتش تاشذ تؼذاد گشٍ ُا تیشتش تْدٍ ّ کیفیت فشػ عجادٍ ای تِتش هی شْد

 .دس ایي طْست قیوت ُا دس لیغت قیوت فشػ عجادٍ ای هغجذی ًیض تاالتش هی سّد

 :آهْزش �

 :شاًَ عجادٍ فشػ سا آهْصػ دادین دس لیٌک صیش تَ شوا ًذٍْ دغاب کشدى

 آهْزش حساب کردى شاًَ سجادٍ فرش

 : تراکن فرش سجادٍ ای ⏪

 .اعت یکی دیگش اص ػْاهلی کَ تؼییي کٌٌذٍ کیفیت فشػ ُای عجادٍ ای هی تاشذ تشاکن اًْاع فشػ ُای هغجذ 

 .گشٍ ُایی گفتَ هی شْد کَ دس ُش ّادذ اص طْل فشػ هاشیٌی ّ عجادٍ فشػ ّجْد داسد تشاکن تَ تؼذاد

 .ّ تشاکن ُش فشػ تَ طْست عَ تشاتش اًذاصٍ ی ّاقؼی آى اػالم هی گشدد

 .اعت 1۳۳۳اعت دس ّاقغ تشاکن ُش هتش آى  3۳۳۳شاًَ  1۳۳۳هثال ّقتی گفتَ هی شْد تشاکن فشػ ُای هاشیٌی 

 .تش عَ تقغین شذٍ ّ تشاکن ّاقؼی آى تذعت آیذ 3۳۳۳صیشا کَ تایذ ػذد 

 تشای تذعت اّسدى تشاکن ّاقؼی فشػ ُا تایذ تؼذاد گشٍ ُای فشػ دس ُش هتش اص ّادذ طْل اى سا شواسػ کشد

 .ُش چَ تشاکن فشػ ُای هاشیٌی دس شاًَ هشخض تیشتش تاشذ فشػ ُا سیضتافت تش تْدٍ ّ کیفیت تِتشی خْاٌُذ داشت

 .لیغت قیوت اًْاع فشػ هغجذی اص اى ُا ًیض تیشتش خْاُذ شذدس ایي طْست 

 :یادگیری �

 :جِت یادگیشی تشاکن عجادٍ فشػ تَ لیٌک صیش هشاجؼَ کٌیذ

 آهْزش حساب کردى تراکن سجادٍ فرش

 تراکن فرش ُای سجادٍ ای چقدر است ؟ –

 .الصم تَ رکش اعت کَ تشاکن ُش فشػ عجادٍ ای دس ُش شاًَ هشخض تَ طْست یک ػذد یکتا ًیغت

 .تلکَ فشػ ُای هاشیٌی دس شاًَ ُای هختلف داسای تشاکن ُای هتفاّتی هی تاشٌذ

 : شاًَ داسای تشاکن ُای صیل ُغتٌذ 5۳۳هثال عجادٍ فشػ ُای 

۰۳۳, 1۳۳۳, 12۳۳, 156۳ , 1۰۳۳, 21۳۳ , 24۳۳ 

 : شاًَ هی تْاًٌذ تشاکن ُای صیل سا داشتَ تاشٌذ 7۳۳یا عجادٍ فشػ ُای 

21۳۳ , 225۳, 255۳ , 24۳۳ 

 .ایي ُا تٌِا ًوًَْ ُایی اص تشاکن ُایی هی تاشذ کَ تشای عجادٍ فشػ ُا هؼشفی هی گشدد

 .ّ تشاکن عجادٍ فشػ ُا هوکي اعت تٌْع تیشتشی داشتَ تاشذ

 

 : جٌس الیاف فرش سجادٍ ای ⏪
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 .یکی اص هِن تشیي ػْاهل تؼییي کٌٌذٍ ی کیفیت ّ قیوت اًْاع فشػ عجادٍ ای جٌظ الیاف آى هی تاشذ

 : سجادٍ فرش ُا هی تْاًٌد تا الیاف زیر تافتَ شًْد –

 عجادٍ فشػ تا الیاف طذ دس طذ اکشّلیک .1

 فشػ هغجذ تا الیاف پلی اعتش .2

 پلی اعتش ّسژى فشػ ًواص خاًَ تا الیاف .3

 عجادٍ فشػ ُای تک ًخ اکشّلیک .4

 عجادٍ فشػ ُای دسطذ داس .5

 BCF عجادٍ فشػ ُای .6

 : هقایسَ اًْاع الیاف فرش سجادٍ ای

 .تِتشیي ًْع اص الیاف اًْاع عجادٍ فشػ هغجذی الیاف طذ دس طذ اکشّلیک هی تاشٌذ

 .دیگش الیاف تشای فشػ عجادٍ ای داسًذصیشا کَ ایي ًْع اص الیاف ػوش ّ هاًذگاسی تیشتشی دس هقایغَ تا 

 .ػالٍّ تش ایي شفافیت ّ ًشهی عجادٍ فشػ ُای تافتَ شذٍ تا الیاف اکشّلیک تیشتش اص دیگش عجادٍ فشػ ُا هی تاشذ

 .دّام ّ هاًذگاسی تغیاس کوی داشتَ ّ ػالٍّ تش ایي کیفیت آى ُا تغیاس تذ اعت BCF عجادٍ فشػ ُای

 .عال ػوش هفیذ دس کیفیت ُای هختلف داشتَ تاشٌذ 5ف اکشّلیک تافتَ هی شًْذ هی تْاًٌذ دذاقل عجادٍ فشػ ُایی کَ تا الیا

 .ُوچٌیي تَ خْتی هی تْاى صیثایی طشح ُای اًْاع فشػ هغجذ سا دس آى هشاُذٍ کشد

 .تْد ُش چَ کیفیت الیاف اًْاع فشػ هاشیٌی تِتش تاشذ قیوت آى فشػ ًیض دس لیغت قیوت فشػ هغجذی تیشتش خْاُذ

 :  هعرفی کْتاُی تر الیاف تک ًخ ّ ّرژى

 .هٌظْس اص عجادٍ فشػ تا الیاف تک ًخ آى اعت کَ تٌِا سًگ صهیٌَ ی عجادٍ فشػ ُا اکشّلیک تْدٍ ّ تقیَ سًگ ُا پلی اعتش هی تاشٌذ

 .ِیَ شذٍ اًذعجادٍ فشػ تا الیاف ّسژى ًیض ُواى ُایی ُغتٌذ کَ دس ّاقغ الیاف آى ُا اص ضایؼات الیاف اکشّلیک ت

 .الیاف پلی اعتش ًیض خْد اص پالعتیک تِیَ هی شًْذ

 : ُیت ست تْدى الیاف

 .یکی دیگش اص هِن تشیي هشخظات اًْاع فشػ ُای عجادٍ ای ُیت عت تْدى الیاف اى ُا هی تاشذ

 .شدُیت عت تْدى تَ فشایٌذ تخاسدُی تَ الیاف فشػ هاشیٌی گفتَ هی شْد کَ دس صهاى سیغٌذگی طْست هی گی

 .ُویي تخاسدُی هْجة هقاّهت تیشتش الیاف فشػ هاشیٌی شذٍ دس ًتیجَ ػوش فشػ ُای تْلیذی اص اى سا تیشتش هی کٌذ

 .ػالٍّ تش ایي کَ هاًغ اص پشصدُی الیاف تَ خظْص الیاف اکشّلیک دس فشػ ُای هاشیٌی ّ عجادٍ فشػ ُا هی گشدد

 .اهشّصٍ دتی الیاف پلی اعتش ًیض ُیت عت هی گشدًذ

 .ُضاس تْهاًی دس لیغت قیوت فشػ هغجذی ایجاد هی کٌذ 1۳یت عت شذٍ الیاف فشػ عجادٍ ای اختالف قیوتی دذّد ُ

 

 

 : دستگاٍ تافت سجادٍ فرش ⏪

 .یکی دیگش اص ػْاهلی کَ سّی قیوت اًْاع فشػ عجادٍ ای هغجذی اثش گزاس اعت



 .دعتگاٍ تافت عجادٍ فشػ ُا هی تاشذ

 .هتفاّت اص فشػ ُای هاشیٌی دعتگاٍ ُای هختلفی ّجْد داسدطْسی کَ تشای شاًَ ُای 

 .شاًَ هی تْاًین شاُذ دعتگاٍ ُای تثذیلی , تکغیوا ّ شًِْش ّ ّاًذّیل تاشین 7۳۳هثال دس تافت 

 کَ ُش کذام اص اى ُا خْد هشخظات خاطی تَ تافت عجادٍ فشػ ُای هاشیٌی هی دٌُذ

 . تکغیوا ّ دعتگاٍ ُای ژاکاستی قذیوی هشاُذٍ هی شًْذ , ASR ذشاًَ ًیض دعتگاٍ ُایی هاًٌ 5۳۳یا دس تافت 

 .شاًَ دعتگاٍ ّاًذّیل تلژیک ّ شًِْش الواى هی تاشذ 7۳۳تِتشیي دعتگاٍ دس تافت 

 .ُش چَ کیفیت تافت دعتگاٍ تافت تِتش تاشذ قیوت فشػ عجادٍ ای دس لیغت قیوت فشػ هغجذی تیشتش خْاُذ شذ

 : تعداد رًگ سجادٍ فرش ⏪

 .ظْس اص تؼذاد سًگ عجادٍ فشػ تؼذاد سًگی اعت کَ دس کل عجادٍ فشػ اعتفادٍ شذٍ اعتهٌ

 .ّ ایي هْضْع فاسؽ اص سًگ صهیٌَ ی عجادٍ فشػ ُا هی تاشذ

 .شاًَ تاشٌذ 5۳۳سًگ دس تافت  ۰سًگ ّ  7سًگ ّ  5هؼوْال عجادٍ فشػ ُای هاشیٌی هی تْاًٌذ 

 .سًگ هی تاشین 1۳ّ  ۰شػ ُایی تا تؼذاد سًگ شاًَ ًیض شاُذ عجادٍ ف 7۳۳ُوچٌیي دس تافت 

 .ُش چَ تؼذاد سًگ ُای فشػ عجادٍ ای تیشتش گشدد قیوت فشػ عجادٍ ای ًیض دس لیغت قیوت فشػ هغجذی تیشتش خْاُذ شذ

 .اهشّصٍ تیشتش عجادٍ تاف ُا عجادٍ ُای خْد سا تا ُشت سًگ صهیٌَ تْلیذ هی کٌٌذ

 : ّزى ُر هتر از فرش هسجدی ⏪

 .شاًَ هشخض , ُش چَ تشاکن فشػ عجادٍ ای تیشتش گشدددس 

 .اًغجام گشٍ ُای فشػ هغجذی تیشتش شذٍ ّ فشػ عجادٍ ای سیض تافت تش هی گشدد

 .دس ایي طْست ّصى ُش هتش اص فشػ عجادٍ ای ًیض تاالتش هی سّد

شذٍ ّ قیوت عجادٍ فشػ آى دس لیغت قیوت فشػ  ُش چَ ّصى فشػ عجادٍ ای تاالتش سّد کیفیت فشػ عجادٍ ای ُواى گًَْ کَ گفتَ شذ تِتش

 .هغجذی تیشتش خْاُذ شذ

 

 : لیست قیوت فرش هسجدی

 .تواهی ػْاهلی کَ سّی قیوت اًْاع فشػ عجادٍ ای اثش گزاس اعت تَ طْس کاهل دس تاال گفتَ شذ

 .داسًذ اها ًکتَ ی هِن ایي اعت کَ تشخی اص ایي ػْاهل ًغثت تَ دیگش ػْاهل تاثیش تیشتشی دس قیوت

 .هثال شاًَ ّ تشاکن ّجٌظ الیاف فشػ عجادٍ ای اثش تیشتشی دس لیغت قیوت فشػ هغجذی داسًذ

 .تَ ُویي دلیل دس جذّلی کَ تشای لیغت قیوت اًْاع فشػ هغجذی هذشاتی ّ تششیفاتی عایت گلین فشػ اهادٍ کشدین

 . دٍ اینتٌِا ُویي عَ ػاهل سا دس تؼییي کیفیت ّ قیوت فشػ عجادٍ ای تشسعی کش

 

 : جدّل زیر شرح کاهلی تر قیوت اًْاع فرش سجادٍ ای هسجد هی تاشد ⏪



 

محصول نام نخ جنس تراکم شانه  لایر مربع متر هر قیمت   

فرش سجاده استر پلی ۰۴۴ ۴۴۴   ۰۰۴۴۴۴ 

فرش سجاده  ۰۰۴۴۴۴۴ اکرلیک ۰۴۴ ۴۴۴ 

ای سجاده فرش استر پلی ۰۴۴ ۰۴۴   ۰۰۰۴۴۴۴ 

ای سجاده فرش نخ تک ۰۴۴ ۰۴۴   ۰۰۰۴۴۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۰۴۴۴۴۴ اکرلیک ۰۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش استر پلی ۰۴۴۴ ۰۴۴   ۰۰۰۴۴۴۴ 

ای سجاده فرش نخ تک ۰۴۴۴ ۰۴۴   ۰۰۴۴۴۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۰۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۴۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۴۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۰۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۰۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۰۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۰۰۴۴۴۴ ورجین ۰۰۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۴۰۴۴۴۴ ورجین ۰۴۴۴ ۰۴۴ 

ای سجاده فرش  ۰۰۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۴۴۴ ۰۴۴ 

مسجدی فرش  ۰۴۴۴۴۴۴ اکرلیک ۰۰۴۴ ۰۴۴ 

مسجدی فرش  ۰۰۴۴۴۴۴ اکرلیک ۰۰۰۴ ۰۴۴ 

مسجدی فرش  ۰۰۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۴۴۴ ۰۴۴ 

 ۰۰۰۴۴۴۴ اکرلیک ۰۰۰۴ ۰۴۴ مسجدی فرش

 

 

 

 

 

 

 



 

 : لیست قیوت فرش هسجدی تسرگ پارچَ ⏪

قیوت عجادٍ فشػ ُای تضسگ پاسچَ ُواى گًَْ کَ گفتَ شذ تا تْجَ تَ ُضیٌَ طشادی کَ تشای ُش هتش هشتغ اص آى ّجْد داسد هشخض هی 

 .شْد

 .ػالٍّ تش ایي کیفیت فشػ عجادٍ ای ًیض دس تؼییي قیوت آى هْثش اعت کَ دس جذّل صیش آّسدٍ شذٍ اعت

 .قیوت فشػ هغجذی اّسدٍ شذٍ دس جذّل صیش تش اعاط الیاف طذ دس طذ اکشّلیک هی تاشذلیغت 

 

 

 

 :قیوت فرش ُای هسجدی تسرگ پارچَ تر حسة هتر هرتع اعالم هی گردد  –

 قیمت ) ریال( تراکم شانه  نام

 0055555 0555 055 فرش های مسجدی یکپارچه 

 0055555 0005 055 فرش های مسجدی یکپارچه

 

 : لیست قیوت فرش هسجدی کٌارٍ ای ⏪

 .قیوت عجادٍ فشػ ُای کٌاسٍ ای تا تْجَ تَ کیفیت ایي گًَْ عجادٍ فشػ ُا هشخض هی شْد

  شاًَ تا تشاکن ُای هختلف تافتَ هی شًْذ 7۳۳شاًَ ّ  5۳۳کَ هؼوْال هی تْاى گفت ایي عجادٍ فشػ ُا دس کیفیت ُای 

 . کٌاسٍ ای آّسدٍ شذٍ اعتدس جذّل صیش لیغت قیوت تشای فشػ هغجذی 

 .دس جذّل صیش قیوت ُا تش اعاط الیاف طذ دس طذ اکشّلیک اّسدٍ شذٍ اعت

 

 :قیوت ُا تر حسة ُر هتر از فرش سجادٍ ای هی تاشد  –

 قیمت ) ریال (  نوع بافت تراکم شانه نام

 ASR 1950000 0555 055 فرش کناره مسجدی

 2000000 055تکسیما  0055 055 فرش کناره مسجدی

 2150000 055تکسیما  0055 055 فرش کناره مسجدی

 HCP 2200000واندویل  0005 055 فرش کناره مسجدی

 

 

 

 



 : لیست قیوت فرش هسجدی سٌتی ⏪

 .قیوت فشػ ُای عجادٍ ای عٌتی کَ تشای هغاجذ ّ دغیٌیَ ُا اعتفادٍ هی شًْذ

 هی شًْذتا تْجَ تَ کیفیت ّ اًذاصٍ فشػ ُای هاشیٌی قیوت گزاسی 

 شاًَ تشای هغاجذ اعتفادٍ هی شًْذ 7۳۳شاًَ ّ  7۳۳شاًَ ّ طشح  5۳۳هؼوْال فشػ ُای هاشیٌی 

 .کَ دس صیش لیغت قیوت فشػ هغجذی عٌتی عایت عجادٍ فشػ گلین فشػ تَ طْست جذّل آّسدٍ شذٍ اعت

 .ّلیک اص عجادٍ ُا هی تاشذالصم تَ رکش اعت کَ قیوت اّسدٍ شذٍ دس جذّل صیش توام تش اعاط کیفیت طذ دس طذ اکش

 .ّ الیاف ایي گًَْ از سجادٍ فرش ُا کاهال ُیت ست شدٍ اًد

 ریال ( (قیمت  سایز نوع بافت تراکم شانه نام 

 ASR 6 1100000 0555 055 فرش ماشینی سنتی

 ASR 9 0005555 0555 055 فرش ماشینی سنتی

 ASR 12 0055555 0555 055 فرش ماشینی سنتی

 0005555 0 تکسیما 2100 500 فرش ماشینی سنتی

 0055555 9 تکسیما 2100 500 فرش ماشینی سنتی

 0055555 00 تکسیما 2100 500 فرش ماشینی سنتی

 HCP 6 0055555واندویل  0005 055 فرش ماشینی سنتی

 HCP 9 0905555واندویل  0005 055 فرش ماشینی سنتی

 
     

 :تِتریي سجادٍ فرش

 .تشای هغاجذ ّ دغیٌیَ ُای خْد ُغتیذ اگش تَ دًثال خشیذ اًْاع فشػ عجادٍ ای

 .شاًَ تشّیذ 5۳۳ّ  7۳۳تَ شوا پیشٌِاد هی کٌین کَ دذاقل تَ دًثال خشیذ عجادٍ فشػ ُای 

 .ّ دتوا الیاف فشػ عجادٍ ای سا طذ دس طذ اکشّلیک ُیت عت شذٍ تِیَ کٌیذ

 .ُغتٌذ 255۳شاًَ تا تشاکن  7۳۳تِتشیي کیفیت اص اًْاع فشػ عجادٍ ای , عجادٍ فشػ ُای طذ دس طذ اکشّلیک 

 .کَ خْد تا دعتگاٍ ّاًذّیل تافتَ شذٍ اًذ ّ دس اططالح تَ اى ُا سیض تافت ّ دعتثافت گْى گفتَ هی شْد

 .هی تْاًیذ قیوت ایي عجادٍ فشػ سا تا تْجَ تَ اًْاع عجادٍ فشػ اى دس لیغت قیوت فشػ هغجذی کَ تاالتش آّسدٍ شذٍ اعت هشاُذٍ کٌیذ

 

 :د سجادٍ فرشسفارش خری

 .عجادٍ فشػ هذ ًظش خْد ّ دتی سًگ آى سا اًتخاب کٌیذ  تا تْجَ تَ تواهی تْضیذاتی کَ دس تاالتش دادٍ شذ . اتتذا طشح ّ کیفیت

 .تؼذ اص آى دتوا دس صهاى عفاسػ عجادٍ فشػ کشّکی کاهلی اص هغجذ داشتَ تاشیذ

 .ا ّ دس اًذاصٍ ُای ُواى هغجذ تافت گشددتا عجادٍ فششی کَ تافتَ هی شْد کاهال هتٌاعة تا هغجذ شو

 .دس هشدلَ تؼذی هی تْاًیذ عفاسػ خْد سا تا هذیشاى ششکت عجادٍ فشػ دس هیاى تگزاسیذ

 .ّ تا پشداخت تیؼاًَ خشیذ عجادٍ فشػ خْد سا اص ششکت گلین فشػ قطؼی کٌیذ



 


