
فرش ماشینی را چطور تشخیص دهیم؟ برترین

امروزه با پیشرفت صنایع ماشینی ، فرش ها هم در طرح و نمشه و هم در کیفیت و تراکم فرش بسیار متنوع شده اند.

بطوری که شما در هر لیمت فرشی و در هر طرح و نمشه ای متناسب با دکوراسیون خود می توانید فرش مورد عالله خود را 

تهبه نمایید.

اید:فرش ماشینی ب رترینپس هنگام خرید ب

بهترین فرش ماشینی در کیفیت را بررسی کنید.

بهترین فرش ماشینی در طرح و نمشه متناسب با دکوراسیون خود را بررسی کنید.

در مماله زیر بهترین فرش ماشینی هم از نظر کیفی هم از نظر ظاهری را برای شما عزیزان شرح می دهیم:

فرش ماشینی: کیفیتبهترین 

اشینی بسته به چندین عامل می باشد از جمله:کیفیت فرش م

 جنس فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 طرح و نمشه فرش ماشینی 

 جنس فرش ماشینی: رترینب

 فرش ماشینی به فرشی گفته می شود که بدون دخالت دست و با دستگاه های بافنده ، بافت زده شود.

 فرش دستباف متفاوت خواهد بود. همچنین کیفیت نخ مورد بافت فرش ماشینی با

 لذا در فرش ماشینی از الیاف های مصنوعی استفاده می شود که این الیاف ها عباتند از:

 الیاف پلی استر 

  الیاف اکرولیک 

 الیاف پلی پروپیلن 

 در بین الیاف های نام برده شده بهترین جنس نخ فرش ماشینی را الیاف اکرولیک هیت ست شده داراست.

 و نیز ظاهری شبیه الیاف طبیعی دارد. استشبیه الیاف طبیعی از نظر کیفیت الیاف اکرولیک در والع 

 الیاف اکرولیک ، یک الیاف وارداتی محسوب می شود که در داخل کشور تولید نمی شود.

 جمله: ویژگی الیاف اکرولیک که باعث برتری این الیاف نسبت به سایر الیاف ها می شود از

 مماومت بسیار باالی این الیاف در بربر حرارت و رطوبت 

 عدم آب رفتگی این الیاف در برابر شست و شو 

 عدم کوبیدگی و ساییدگی این الیاف در برابر رفت و آمد زیاد 

 شانه و تراکم فرش ماشینی:رترین ب

شانه فرش ارتباط مستمیمی با ظاهر فرش دارد، بگونه ای که با افزایش شانه فرش ، نمشه فرش ماشینی بهتر و با کیفیت تر روی 

 فرش پیاده سازی می شود.

 ش شانه فرش ، ریز بافت تر می شود و به اصطالح دستباف گونه تر می شود.همچنین نمشه فرش ماشینی با افزای



 تراکم فرش ماشینی نیز ارتباط مستمیمی با فشردگی نخ خاب فرش ماشینی دارد.

 کند. رش ماشینی افزایش پیدا می بطوری که با افزایش تراکم طولی فرش ماشینی ، استحکام نخ خاب در ف

 در نتیجه با افزایش تراکم ، فرش مستحکم تری خواهید داشت.

 پست اموزشی:

حتما باید بتوانید شانه و تراکم فرش را حساب کنید که خاطر جمع شوید شانه و تراکم مورد نظر شما دلیما روی فرش ماشینی 

 پیاده سازی می شود.

آموزش حساب کردن شانه و تراکم به زبان ساده که هر فرد مبتدی می تواند شانه و تراکم فرش را حساب کند با مراجعه به پست 

 زیر:

 دن شانه و تراکم فرشحساب کر

 دستگاه بافنده فرش ماشینی: رترینب

 بهترین دستگاه بافنده فرش ماشینی که دلیما شانه و تراکم مورد نظر را بدون کاستی روی فرش ماشینی پیاده سازی می کند.

 می باشد. لژیکب و وندویل آلمان دستگاه شونهر

 باید این نکته را ذکر کرد که:

 نحوه استفاده از دستگاه و مهندسین دستگاه های بافنده بسیار مهم می باشند.

 که بتوانند شانه و تراکم مورد نظر را دلیما پیاده سازی کنند و دلیما نمشه فرش را با بهترین کیفیت پیاده سازی کنند.

دستگاه بافنده را داشته باشید ولی متخصیص و افراد وارد با دستگاه فرش ماشینی را نداشته باشید مطمئن باشید رترین اگر بحتی 

 که فرش ماشینی با کیفیتی نخواهید توانست تولید کنید.

 بهترین طرح و نمشه فرش ماشینی:

تند چرا که طرح و نمشه و بعبارتی آب و رنگ فرش به لطع نمی توان گفت که بهترین طرح و نمشه در فرش ماشینی کدام هس

 ماشینی کامال سلیمه ای می باشد.

 رح و نمشه روی فرش ماشینی می باشد.آنچه که مهم تراز طرح و نمشه در فرش ماشینی میباشد پیاده سازی دلیك ط

 :بهترین طرح و نمشه فرش متناسب با دکوراسیون

 همچنین اگر شما گران ترین فرش ماشینی را تهیه نمایید که از هر نظر درجه کیفی عالی داشته باشد.

 ولی کاربرد درستی از ان را نداشته باشید مطمئنا فرش ماشینی شما جلوه ای نخواهد داشت.

 از خرید فرش ابتدا تعیین کنید که فرش را برای چه مکانی و برای چه کاربردی می خواهید. لذا لبل

 بعنواع مثال:

 برای فرش اتاق نشمین و اتاق مهمان از فرش های با شانه و تراکم باال استفاده نمایید.

 برای اتاق خواب و نیز فرش اتاق کودک از فرش فانتزی و فرش مدرن استفاده نمایید.

 رای مکان های شلوغی مانند مساجد و نمازخانه از سجاده فرش استفاده نمایید.ب

 برای فرش آشپزخانه از گلیم فرش ماشینی استفاده نمایید.



 برندهای فرش ماشینی: رترینب

 فرش ماشینی خورشید اردهال 

 فرش فرهی 

 فرش خاطره کاشان 

 فرش مشهد 

 فرش ماشینی مشهد 

 فرش تبریز 

 فرش ماشینی تبریز 

 فرش نگین مشهد 

 فرش زمرد مشهد 

 فرش کاشان 

 فرش ماشینی کاشان 

 فرش ماشینی: رترینخرید ب

 آنچه که اهمیت زیادی در خرید فرش ماشینی دارد نوع خرید فرش می باشد.

 اینکه بتوانید به فروشنده فرش ماشینی اطمینان کنید بسیار مهم می باشد.

 رش ماشینی که از هر لحاظ به خرید فرش خود می توانید اطمینان حاصل نمایید می توان به :بهترین نوع خرید ف

 خرید فرش از تولیدی و یا خرید اینترنتی فرش ماشینی از تولیدی اشاره کرد.

 فرش ماشینی: رترینب جمع بندی پایانی مماله

ز الیاف اکرولیک هیت ست شده استفاده در مورد برترین کیفیت فرش ماشینی باید گفت که حتما در انتخاب الیاف فرش ماشینی ا

 نمایید.

 به باال استفاده نمایید. 5527شانه به باال با تراکم  077همچنین در انتخاب برترین شانه و تراکم فرش حتما از شانه 

 همچنین در انتخاب برترین دستگاه فرش ماشینی از شرکت شونهر و وندویل استفاده نمایید.

 طرح و نمشه ابتدا توجه خود را به دکوراسیون و کاربرد فرش ماشینی معطوف نمایید. همچنین در انتخاب برترین

 

 

 


