
 :گلیم فرش دیجی کاال

 گلیم فرش نیز مانند روش روش های خرید مختلفی دارد.

نحوه خرید گلیم فرش نیز بسیار مهم می باشد ، چرا که هم در برگیرنده کیفیت و هم در برگیرنده 

 قیمت گلیم فرش می باشد.

 می باشد.اینکه بتوانید یک گلیم فرشس به قیمت عمده و با کیفیت خریداری کنید بسیار مهم 

 در این روش انواع روش های خرید گلیم فرش که معتبر هستند را به شما پیشنهاد می دهیم.

 گلیم فرش چیست؟

 گلیم فرش نیز جز زیرانداز ها محسوب می شود.

 اما تفاوتی که گلیم فرش با فرش دارد در نحوه بافت و شکل آن و نقشه آن می باشد.

 بافت می زدند. گلیم فرش دستباف روی دار قالی افقی

 ظاهر گلیم فرش کامال متفاوت از فرش می باشد ، در واقع گلیم فرش بدون پرز و پود می باشد.

 و بافتی تخت مانند دارد به نحوی که زیر و روی گلیم فرش تقریبا یکسان است.

 بدلیل اینکه خاب گلیم فرش تخت می باشد، وزن گلیم فرش نسبت به فرش بسیار کمتر می باشد.

چنین نقشه های گلیم فرش در طرح های هندسی و خشتی و حاصل فکر ذهنی بافندگان آن ها می هم

 باشد.

 گلیم فرش ماشینی چیست؟

 گلیم فرش ماشینی نیز مانند گلیم فرش دستباف می باشد.

 یعنی گلیم فرش ماشینی نیز حالتی موکت مانند و بدون ارتفاع نخ خاب دارد.

 یم فرش دستباف در ظاهر و شکل آن می باشد.شباهت گلیم فرش ماشینی با گل

در واقع بدلیل محبوب شدن صنایع دستی در بین مردم ، استقبال از گلیم فرش دستباف بسیار زیاد شد 

 و شرکت های فرش ماشینی بر این شدند تا گلیم فرش ماشینی را بافت بزنند.

 اوت می باشد.همچنین نوع دستگاه بافنده گلیم فرش ماشینی با فرش ماشینی متف

 عوامل موثر بر کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 یکسری عواملی هستند که هنگام خرید گلیم فرش ماشینی باید بدان دقت نمود از جمله:

  کیفیت نخ گلیم فرش 

 کیفیت بافت گلیم فرش 

 وزن گلیم فرش 

 کیفیت نخ گلیم فرش:



داشتن کیفیت مطلوب خاب کم و نخی باید برای بافت گلیم فرش ماشینی انتخاب بشود که در عین 

 موکت مانندی به گلیم فرش بدهد.

 بهترین نوع نخی که برای گلیم فرش ماشینی می توان انتخاب کرد ، نخ پلی استر می باشد.

 اما باید از کیفیت نخ پلی استر اطمینان حاصل کنید بدین شکل که:

 ی مواد نفتی ندهد.با اینکه بافت گلیم فرش پالستیک و مواد نفتی می باشد اما بو

 رنگ پذیری خوبی داشته باشد.

 همچنین موقع شست و شوی گلیم فرش ، رنگ های نخ فرش پخش نشود.

 کیفیت بافت گلیم فرش:

 کیفیت باف گلیم فرش مربوط به شانه و تراکم آن می باشد.

 باشد.می  033و بهترین کیفیت تراکم در گلیم فرش  333بهترین کیفیت شانه برای گلیم فرش 

 پس باید بتوانید شانه و تراکم را در گلیم فرش حساب کنید اما به چه شکل؟

 ابتدا گلیم فرش را از پشت کنید.

ده سانت از طول گلیم فرش را جدا کرده  و شروع به شمردن برای حساب کردن تراکم گلیم فرش : 

 گره ها نمایید.

 گره باشد. 03فرش باید  در ده سانت از طول گلیم

ده سانت از عرض گلیم فرش را جدا کرده و شروع به شمردن حساب کردن شانه گلیم فرش:  برای 

 گره ها کنید.

 گره داشته باشید. 33در ده سانت از عرض گلیم فرش باید 

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم فرش بر حسب یک متر از آن محاسبه می شود.

 ک کیلو و نیم داریم.لذا در هر یک متر از گلیم فرش وزنی حدود یک کیلو تا ی

 . تراکم و فشردگی نخ گلیم فرش بیشتر خواهد بود.هرچه وزن گلیم فرش بیشتر باشد

 در نتیجه بافت مستحکم تری از گلیم فرش ماشینی را خواهید داشت.

 نوع خرید گلیم فرش ماشینی:

گلیم فرش و هم  نوع خرید گلیم فرش بسیار مهم می باشد اینکه بتوانید به خرید خود هم از نظر قیمت

 از نظر کیفیت گلیم فرش اطمینان حاصل نمایید.

 انواع روش های خرید گلیم فرش ماشینی:

 خرید مستقیم از درب کارخانه 

 خرید از واسطه ها 



 خرید اینترنتی گلیم فرش 

 خرید مستقیم از درب کارخانه:

نظر کیفیت گلیم فرس خاطر اگر بتوانید کارخانجات معتبر بافت گلیم فرش ماشینی را پیدا کنید از 

 جمع خواهید بود.

اما اگر کارخانه گلیم فرش ماشینی از شما فاصله زیادی داشته باشد از نظر هزینه راه و زمان برای 

 شما مقرون به صرفه خواهد بود.

 خرید از واسطه ها:

برابر  در خرید از واسطه ها مسلما قیمت گلیم فرش ماشینی با قیمت کارخانه گلیم فرش ماشینی

 نخواهد بود و مسلما قیمت تمام شده گلیم فرش بیشتر خواهد بود.

 اما خوبی خرید گلیم فرش از واسطه ها این است که در شهر خود اقدام به خرید گلیم فرش می کنید.

 خرید اینترنتی گلیم فرش:

ماشینی در تماس در خرید اینترنتی گلیم فرش اگر با مراکز معتبر و یا با خود کارخانه گلیم فرش 

 باشید.

 بهترین نوع خرید گلیم فرش خواهد بود.

 یکی از مراکز معتبر اینترنتی خرید گلیم فرش از دیجی کاال می باشد.

 خرید گلیم فرش دیجی کاال:

دیجی کاال بعنوان یک مرکز فروش اینترنتی قدرتمند در تمام زمینه ها همچنین در خرید فرش و گلیم 

 ای معتبر در زمینه گلیم فرش و فرش در تماس می باشد.فرش تقریبا تا برنده

 خرید گلیم فرش دیجی کاال دارای مزیت هایی می باشد از جمله:

 قیمت گلیم فرش با درصد کمی و اختالف کمی با تولید کننده خواهد بود.

 شما تمام برندهای معتبر بافت گلیم فرش ماشینی را می توانیم در دیجی کاال پیدا کنیم.

 انتخاب بسیار زیادی دارید و براحتی میتوانید هزاران مدل را انتخاب کنید.حق 

 تنها با یک کلیک گلیم فرش ماشینی را درب منزل تحویل می گیرید.

 


