
 خرید گلیم فرش ارزان

 برچسب ارزان بودن روی کاال بسیار برای خریداران وسوسه کننده است.

بخصوص در خرید فرش ارزان و یا خرید گلیم فرش ارزان بسیار برای خریداران دلچسب کننده 

 است.

 چه عواملی باعث ارزان شدن یک گلیم فرش می شود؟

 این نکته را باید بدانید که هر ارزان بودنی دلیل بر با کیفیت بودن نیست و

 نیز همچنین هر گران بودنی دلیل بر کیفیت باالی یک کاال نخواهد بود.

 ر عین حال با کیفیت تهیه کنید.در این مقاله ذکر می کنیم چطور میتوانید یک گلیم فرش ارزان ولی د

 خرید گلیم فرش:

 فرش می باشد. در زمان خرید گلیم فرش اول چیزی که باید بررسی کنید کیفیت گلیم

 ابتدای امر باید بدانید عوامل تاثیر گزار بر کیفیت گلیم فرش کدام است؟

مناسب تری گلیم خواهید توانست با قیمت اگر این عوامل را بدرستی بشناسید در عین با کیفیت بودن 

 .نیدفرش را تهیه ک

 باید بدان دقت شود: با کیفیت از جمله عواملی که هنگام خرید گلیم فرش

 جنس الیاف گلیم فرش 

 دستگاه بافت گلیم فرش 

 شانه و تراکم گلیم فرش 

 زن گلیم فرشو 

 جنس الیاف گلیم فرش :

 اصوال الیاف بکار برده شده در گلیم فرش ، پلی استر و جوت و پرز می باشد.

 اصال نمی شود از الیاف اکرولیک هیت ست شده استفاده کرد.در بافت گلیم فرش 

 چرا که گلیم فرش خاب بسیار کمی دارد و ارتفاع نخ خاب بسیار پایین می باشد.

 لذا بهترین الیاف مورد استفاده در گلیم فرش ، پلی استر می باشد.

 پلی استر درست است که نسبت به الیاف اکرولیک ، کیفیت پایین تری دارد 

 ما خود الیاف پلی استر نیز درجه بندی کیفی دارد که باید پلی استر با کیفیت را بخوبی تشخیص داد.ا

 دستگاه بافت گلیم فرش:



 •GRT 

 •ADR 

 •CRT 

 بافت در بهتری کیفیت با CRT دستگاه که گفت میتوان ، فرش گلیم بافنده های دستگاه این میان از که

  .کند می عمل ماشینی فرش گلیم

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 گلیم فرش ها بدلیل طرح و نقشه ساده که شبیه طرح گلیم فرش دستباف باید باشد.

 لذا نیاز به شانه و تراکم باال ندارند.

 می باشد. 033تا  033و تراکم بین  033شانه تقریبی گلیم فرش های باید 

 مشخص شده نباشد بسیار مهم می باشد.اینکه عدد شانه و تراکم فرش پایین تر از حد 

 بنابراین باید شانه و تراکم گلیم فرش را بتوانید تشخیص دهید.

 نخوه تشخیص شانه و تراکم:

 شانه تعداد گره های عرضی در یک متر از گلیم فرش است.

تر سی گره لذا زمانی که شما ده سانتی متر از گلیم فرش را جدا میکنید می بایست در این ده سانتی م

 داشته باشید.

 تراکم تعداد گره های طولی در یک متر از گلیم فرش می باشد.

تا  03لذا زمانی که شما ده سانتی متر از گلیم فرش را جدا می کند می بایست در این ده سانتی متر 

 گره داشته باشید. 03

 یم فرش ماشینی بشمرید.برای تشخیص بهتر شانه و تراکم گلیم فرش بهتر است گره ها را از پشت گل

 شمردن گره ها در پشت گلیم فرش واضح تر می باشد.

 وزن گلیم فرش:

 وزن یک متر از گلیم فرش بین یک تا یک و نیم کیلو می باشد.

باشد و نیز  رش بیشتر میهرچه وزن گلیم فرش باالتر باشد مسلما الیاف بکار برده شده در گلیم ف

 گلیم فرش بیشتر می شود.استحکام 

 خرید گلیم فرش ارزان:

 بعد از تشخیص کیفیت گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش برای ما مهم می باشد.



 اینکه بتوانیم گلیم فرش به قیمت مناسب تهیه کنیم به نوع خرید ما بستگی دارد.

 :در خرید گلیم فرش چندین نوع روش خرید وجود دارد از جمله

 از درب کارخانه گلیم فرش خرید 

 خرید گلیم فرش با واسطه 

 خرید اینترنتی گلیم فرش 

 خرید گلیم فرش از درب کارخانه:

مسلما خرید از درب کارخانه گلیم فرش هم مطمین تر خواهد بود و هم به قیمت عمده و مستقیم خواهد 

 بود.

اما اگر کارخانه گلیم فرش از شما دور باشد، صرف هزینه راه و زمان برای یک گلیم فرش با متراژ 

 کم اصال به صرفه نخواهد بود.

 خرید گلیم فرش با واسطه:

 اینکه شما در شهر خود اقدام به خرید گلیم فرش ماشینی نمایید. بسیار بهتر می باشد

ل کنید و هم اینکه قیمت گلیم فرش با واسطه را با قیمت گلیم اما هم باید از واسطه گران اطمینان حاص

 فرش تولیدی مقایسه کنید.

 خرید اینترنتی گلیم فرش:

 امروزه فروشگاه های اینترنتی بسیار ورنق پیدا کرده اند،

گلیم فرش و هر کاالی مورد اه و مکان اقدام به خرید هزینه رشما در این روش بدون صرف زمان و 

 نظر خود می کنید.

در خرید اینترنتی گلیم فرش اگر مستقیم با خود کارخانه بافنده گلیم فرش در ارتباط باشید بهترین نوع 

 خرید گلیم فرش ماشینی خواهد بود.

نترنتی گلیم فرش از در واقع یکی از بهترین راه های خرید گلیم فرش ارزان بصورت خرید ای

 کارخانه بافنده می باشد.

 خرید گلیم فرش در مواقع خاص:

شما اگر بصورت مجازی کارخانه بافنده گلیم فرش ماشینی را دنبال کنید می توانید در جریان طرح 

 های تخفیفی گلیم فرش ماشینی قرار بگیرید 

یکسری طرح های گلیم فرش توقف تولید خورده اند و در قالب گلیم فرش استک بفروش ثال بعنوان م

 می رسند.

 در مورد گلیم فرش استوک چه می دانید؟



 واژه ی استوک به کاالی کار کرده و دست دوم مربوط می شود.

به فرش یا گلیم فرشی گفته  فرش استوک و یا گلیم فرش استوک  ، اما در زمینه صنعت فرش ماشینی

 می شود که توقف تولید خورده است.

 وشرکت بافنده جهت سفر کردن موجودی انبار این فرش ها را با تخفیفات بفروش می رساند.

 در واقع گلیم فرش استوک یک گلیم فرش نو می باشد که دیگر طرح آن تولید نمی شود.

 ار بگیرید.و یا اینکه در جریان تخفیفات گلیم فرش در مناسبت های خاص قر

 ونه گلیم فرش ارزان حتی زیر قیمت بازار می توانید تهیه کنید.گاین

 جمع بندی پایانی مقاله خرید گلیم فرش ارزان:

 پس هنگام خرید گلیم فرش نکات زیر را حتما قدم به قدم طی کنید:

 ابتدا کیفیت گلیم فرش را بصورت همه جانبه و با توجه به عوامل گفته شده بررسی کنید.

 دوم اینکه نوع خرید صحیح گلیم فرش خود را تعیین کنید.


