
 در مورد تابلو فرش چه می دانید؟

 نحوه بافت تابلو فرش به چه صورت است؟

 تفاوت تابلو فرش با فرش در چیست؟

 برندهای مطرح و مطمئن در زمینه خرید تابلو فرش کدامند؟

 طرح های تابلو فرش چیست؟

 ابلو فرش چگونه است؟اندازه های ت

 لیمت تابلو فرش بخصوص لیمت سفارش تابلو فرش چهره چگونه است؟

 نحوه سفارش طرح خاصی از تابلو فرش به سلیمه شما چگونه است؟

 تابلو فرش یک تابلو از جنس فرش است.

 در صده های لبل فرش بصورت دستباف بافت زده می شد.

 ظر ارزش هنری و هم از نظر ارزش مادی بسیار باال بود.ارزش فرش دستباف از همان لدیم االیام هم از ن

 بدین صورت که فرش دستباف مختص لشر خاصی از مردم یعنی لشر مرفه مردم بود.

 لذا مردم عادی توان خرید فرش دستباف را نداشتند.

 از این رو تابلو فرش های دستباف شروع به بافت شدند.

 که جنبه آویختن دارد و نه کاربردیهمانطور که مشخص است فرش در ابعاد کوچک 

 اندازه تابلو فرش دستباف بسیار کوچکتر از فرش دستباف بود. 

لذا با کوچکتر شدن فرش دستباف و تبدیل شدن آن به تابلو فرش دستباف مردم عادی نیز توان خرید تابلو فرش دستباف را نیز 

 داشتند.

 یز شکل گرفت.مرکز پیدایش تابلو فرش دستباف از شهر سردرود تبر

 امروزه نیز ارزش هنری تابلو فرش دستباف تبریز مثل گذشته کماکان باالست.

 بطوری که تابلو فرش دستباف تبریز در موزه های بزرگ  مطرح جهان وجود دارد.

 اندازه تابلو فرش بسیار کوچکتر از فرش می باشد. 

 .تابلو فرش با توجه به ابعاد کوچکتر و بافت راحت تر در طرح های بسیار گسترده تری نسبت به فرش هستند 

 .از نظر استفاده فرش جنبه کاربردی دارد ولی تابلو فرش جنبه تزیینی دارد 

 در گذشته تنها یک نوع بافت از تابلو فرش دستباف وجود داشت.

 با شکل گرفتن فرآیند بافت فرش ماشینی ، تابلو فرش ماشینی نیز در بازار فرش ایران جای گرفتند.



 بازار آمدند بنام تابلو فرش چاپی در چند دهه اخیر نیز یک نوع خاصی از بافت تابلو فرش به

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چاپی 

 که فرش دستباف بافت زده می شود ، بافت می زنند.تابلو فرش دستباف روی  همان دارهای لالی 

 در تابلو فرش دستباف از نخ و الیاف طبیعی پشم و پوست و مو و پنبه استفاده می شود.

 در تابلو فرش های دستباف گرانمیمت از الیاف ابریشم استفاده می شود.

 رش ماشینیالیاف ابریشم فمط در بافت تابلو فرش دستباف لرار می گیرند نه تابلو ف

 ارزش هنری تابلو فرش دستباف ابریشمی یا تابلو فرش ابریشمی بسیار باال می باشد و جز گران لیمت ترین تابلو فرش ها هستند.

 تابلو فرش ماشینی نیز دلیما روی دستگاه بافنده فرش ماشینی بافت زده می شود.

 متر خالی ماند. 3متری  9متر می باشد. بنابراین زمان بافت فرش ماشینی  21دستگاه فرش ماشینی حداکثر عرض 

 لذا در این سه متر خالی تابلو فرش بافت زده می شود.

 زمان بافت تابلو فرش ماشینی بسیار کمتر از تابلو فرش دستباف می باشد.

 بافت زده شود و بهترین کیفیت از شانه و تراکماگر تابلو فرش ماشینی با بهترین کیفیت الیاف 

 کمی از تابلو فرش دستباف ندارد و تابلو فرش ماشینی تبدیل به تابلو فرش دستباف گونه می شود.

 بافت تابلو فرش چاپی بدین صورت است که سه فرآیند دارد:

 زده می شود. ابتدا فرش سفید بافت

 سپس فرش سفید در اندازه تابلو فرش برش می خورد.

 در مرحله اخر تابلو فرش سفید وارد دستگاه رنگ پاش یا سابلیمیشن می شود.

زمانی که تابلو فرش سفید وارد دستگاه سابلیمیشن می شود. رنگ ها به بافت عممی تابلو فرش سفید هم از روی فرش هم از زیر 

 ند.فرش تزریك می شو

 به تابلو فرش چاپی تابلو فرش کالریس نیز گفته می شوند.

 تابلو فرش کالریس از نظر پالت رنگ بندی بسیار بیشتر از تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش دستباف خواهد بود.

 زمان بافت تابلو فرش کالریس بسیار کمتراز تابلو فرش ماشینی خواهد بود.

 از تابلو فرش که بسیار شلوغ و ریز بافتند بسیار مناسب است.تابلو فرش کالریس برای طرح هایی 

 پرتره می باشد.در والع تابلو فرش کالریس بسیار مناسب برای بافت تابلو فرش طرح چهره و 

 تابلو فرش چاپی بدلیل تزریك رنگ عمیك ، لابلیت شست و شو دارد. 



 تابلو فرش دارکوب 

 تابلو فرش ماشینی کاشان 

 تابلو فرش ماشینی مشهد 

 تابلو فرش زمرد مشهد 

 تابلو فرش نگین مشهد 

 تابلو فرش ماشینی شاهکار مشهد 

 تابلو فرش ماشینی تهران 

 تابلو فرش ماشین اصفهان 

 تابلو فرش تبریز 

 

 طرح و نمشه ی تابلو فرش در تمامی بافت ها صدق می کند.

o تابلو فرش آیه و سوره 

o تابلو فرش گل و گلدان 

o تابلو فرش منظره 

o تابلو فرش مینیاتوری 

o تابلو فرش فرانسوی 

o تابلو فرش حیوانات 

o تابلو فرش ایران باستان 

o تابلو فرش چهره و پرتره و یا تابلو فرش سفارشی 

 و ان یکاد و تابلو فرش آیه الکرسی بسیار پرفروش است. ماشینی بدلیل بافت مذهبی مردم ایران تابلو فرش 

 ماش فرانسوی می باشد.تابلو فرش شاعر جوان که در والع یک نماشی معروف از یک ن 

 .همچنین تابلو فرش مینیاتوری از آثار استاد فرشچیان نیز بسیار پرفروش است 

 .همچنین تابلو فرش منظره نیز بسیار پرفروش است 

  همچنین تابلو فرش ماشینی طرح طرح گل و یا تابلو فرش ماشینی طرح گل و میوه و یا تابلو فرش ماشینی طرح سبد

 ای تابلو فرش ماشینی می باشند.گل نیز جز پرفروش ه

 جدیدا سبک خاصی از طرح نمشه تابلو فرش بوجود امده که بسیار پرفروش است.

 این نوع نمشه در لالب تابلو فرش سفارشی ، تابلو فرش چهره و یا تابلو فرش پرتره شناخته می شود.

 ر طرح و نمشی که مد نظرتان باشد، براحتی می توان روی تابلو فرش پیاده سازی کرد.در الع شما ه

 اکثر طرح های تابلو فرش سفارشی عکس های چهره ی مشتریان عزیز می باشد.

 لذا تابلو فرش سفارشی را در لالب تابلو فرش چهره نیز می شناسند.

 این ، بهترین هدیه برای روز پدر و روز مادر می باشد.تابلو فرش چهره بسیار مناسب کادوی تولد ، کادوی ولنت

 پیشنهاد می شود که در بافت تابلو فرش چهره و یا تابلو فرش سفارشی از بافت چاپی استفاده شود.

 چرا که تابلو فرش چاپی رنگ های بیشتری دارد و تابلو فرش با جزییات بیشتری نمایش داده می شود.



 ارسال عکس مورد نظر شما در لالب فایل

o انتخاب اندازه تابلو فرش سفارشی شما 

o پرداخت مبلغی بیعانه توسط شما 

o ل از بافت تابلو فرش چهره شما و ارسال به شما و تایید اولیه توسط شماطراحی لب 

o بافت تابلو فرش سفارشی و ارسال عکس تابلو فرش سفارشی شما و تایید نهایی توسط شما 

o ارسال تابلو فرش سفارشی و فرستادن به ممصد مورد نظر شما مشتریان عزیز 

 لیمت سفارش تابلو فرش چهره بستگی به دوعامل دارد از جمله:

 اندازه تابلو فرش 

 نوع بافت تابلو فرش 

 تابلو فرش که مد نظر شما باشد بصورت سفارشی نیز بافت زده می شود.لابل ذکر است هر اندازه ای از

 05*30 

 05*05 

 05*255 

 255*205 

o بصورت بافت ماشینی 

o بصورت بافت چاپی 

 

 تابلو فرش چهره بر اساس دو پارامتر سایز و نوع بافت لیمت گذاری می شود که در زیر بصورت جدول لیست لیمتی از سفارش

 تابلو فرش چهره را در اختیار شما لرار می دهیم.

 

 






