
 لیمت تابلو فرش تصویری:

 تابلو فرش همان طور که از نام ان مشخص است یک تابلو از جنس فرش می باشد.

 .تابلو فرش ها بیشتر جنبه تزیینی دارند، است که به دیوار اویخته می شود  تابلو فرش در سایز کوچکتر از فرش

 تابلو فرش ماشینی چندین مزیت نسبت به فرش ماشینی دارد:

 در سایز کوچک بافت زده می شود و در نتیجه سریع بافت زده می شود.

 چون اندازه کوچکی دارد لیمت تابلو فرش تصویری بسیار کمتر از لیمت فرش خواهد شد.

 است.لابل پیاده سازی ماشینی ر طرحی براحتی روی تابلو فرش ه،  بدلیل ابعاد کوچک تابلو فرش

 انواع بافت تابلو فرش:

 تابلو فرش ها از نظر نوع بافت آن ها به سه دسته تمسیم بندی می شوند:

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 چاپی تابلو فرش 

 تابلو فرش دستباف:

 ریشه بافت تابلو فرش دستباف از شهرسردورد تبریز می باشد.

 د است و شهرت جهانی دارد.هنوز تابلو فرش دستباف تبریز زبانز

 بیشترین شهرت تابلو فرش دستباف تبریز، بدلیل استفاده نخ ابریشم در تابلو فرش تبریز می باشد.

 لذا هم از نظر هنری و هم از نظر لیمت تابل فرش ارزش فراوانی دارد.

 شد.بافت تابلو فرش دستباف مانند بافت فرش دستباف روی دارهای لالی میبا

 تابلو فرش ماشینی:

 باش شکل گیری جوامع ماشینی و مدرن ، فرش های ماشینی روانه بازار فرش شدند.

شرکت های بافنده فرش ماشینی تصمیم گرفتند که عالوه بر بافت فرش ماشینی سایز محصوالت جانبی از جنس فرش نیز بافت 

 بزنند از جمله ی این محصوالت تابلو فرش ماشینی می باشد.

 بافت فرش ماشینی بدین شکل است که :نحوه 

 متر از دستگاه عمال بال استفاده می شود. 3متری  9متری است، که در بافت فرش ماشینی  21دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 .فرش ماشینی می دهندتابلو این سه متر بالیمانده را اختصاص به بافت 

 ینی می ماند.پس بافت تابلو فرش ماشینی دلیما مانند بافت فرش ماش

 :تابلو فرش چاپی

 چاپی یا همان تابلو فرش کالریس می باشد. تابلو فرش

 بیس تابلو فرش کالریس یا تابلو فرش چاپی یک فرش سفید است که ازریك رنگ روی آن صورت می گیرد.

 این تزریك رنگ در باال و پایین به عمك فرش سفید نفوذ می کند.



 بلیمیشن می کنند و با توجه به نمشه رنگ به تابلو فرش تزریك می شود.در والع نمشه تابلو فرش را وارد دستگاه سا

 بدلیل تزریك رنگ عممی به تابلو فرش چاپی امکان شست و شوی تابلو فرش چاپی وجود دارد.

 کدام بافت تابلو فرش پیشنهاد می شود؟

 می باشد.اینکه بگوییم کدام نوع از تابلو فرش ها بهتر هستند کامال سلیمه ای و کاربردی 

 شما بر حسب کاربرد و سلیمه ای که دارید انتخاب می کنید که کدام تابلو فرش را تهیه کنید.

 بعنوان مثال تابلو فرش دستباف برای منازل با سبک سنتی و کالسیک مناسبند.

 .دسبک مدرن و با بودجه کم مناسبن تابلو فرش ماشینی برای منازل به

 تابلو فرش چاپی برای بافت تصویر روی فرش بسیار مناسبند و بهترین گزینه برای چاپ تصاویر روی تابلو فرش هستند.

 بخصوص برای تابلو فرش چهره حتما سراغ تابلو فرش چاپی یا تابلو فرش کالریس بروید.

 نمشه تابلو فرش ها:

 امروزه هر نمشه ای را براحتی می توان روی تابلو فرش بخصوص تابلو فرش چاپی پیاده سازی کرد.

 له:اما یکسری از نمشه های تابلو فرش متداولند از جم

 تابلو فرش و ان یکاد و تابلو فرش آیه الکرسیتابلو فرش آیه و تابلو فرش لرآنی : 

 تابلو فرش طبیعتتابلو فرش منظره و تابلو فرش روستایی : 

 تابلو فرش گل رزتابلو فرش گل و گلدان : 

 تابلو فرش ضامن آهو تابلو فرش مینیاتوری : 

 تابلو فرش فروهرتابلو فرش ایران باستان : 

 تابلو فرش شاعر جوانتابلو فرش نماشان معروف : 

 فرش پاستور باز  : تابلو تابلو فرش فرانسوی 

 تابلو فرش اسب تابلو فرش حیوانات : 

 تابلو فرش چهره دختر یا تابلو فرش تصویری: تابلو فرش چهره 

 تابلو فرش لیدی گودی واتابلو فرش تندیس : 

 عوامل موثر بر لیمت تابلو فرش تصویری:

 همان تابلو فرش چهره می باشد که بسیار مورد استمبال لرار گرفته است.منظور از تابلو فرش تصویری 

 بطوری که تابلو فرش چهره انتخاب بسیار خوبی بعنوان یک هدیه ماندگار می باشد.

 : که مهم ترین آن ها عبارتند از عوامل زیادی بر لیمت تابلو فرش تصویری تاثیر گزار است

 تابلو فرش زسای 

 نوع بافت تابلو فرش 

 نخ تابلو فرش 

 اندازه تابلو فرش ها:

در هر اندازه ای سفارش دهید اما سایز متداولی از تابلو فرش ها به شرح  تابلو فرش را بر حسب نوع سلیمه و نیازتان می توانید

 زیر است:

 33*35 



 35*05 

 05*255 

 255*235 

 نوع بافت تابلو فرش چهره:

 بافت ماشینی 

 بافت دستبافت 

 بافت چاپی یا کالریس 

 نخ تابلو فرش:

 نخ تابلو فرش بخصوص در بافت ماشینی و بافت چاپی کامال به چشم میخورد و مهم است.

 الیاف را برای آن انتخاب کنید. با توجه به اندازه کوچک تابلو فرش سعی کنید بهترین نوع نخ و

 تشخیص مرغوبیت نخ بسیار مهم می باشد.الیاف مصنوعی که در بازار فرش وجود دارد تنوع بدلیل 

 در یک کالم بهترین الیاف مصنوعی که در بازار فرش و تابلو فرش وجود دارد نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 شم طبیعی می ماند یعنی نازک و براق است.این نخ از نظر ظاهر کامال شبیه به ابری

 همچنین این نخ از نظر کیفیت باطنی کامال شبیه به ابریشم می باشد و بسیار مماوم است.

 جنس نخ اکرولیک هیت ست شده بسیار شبیه به کراتین است لذا الیاف پالستیکی و نفتی در ان بکار نرفته است.

 ابلو فرش:تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت ت

 با توجه به عواملی که می گوییم براحتی نخ اکرولیک را از سایر الیاف تشخیص دهید:

 نخ تابلو فرش را بو کنید:

 در بوی تابلو فرش نباید بوی پالستیک و مواد نفتی استشمام شود.

 تابلو فرش را لمس کنید:

شم حس کنید همچنین نخ خاب تابلو فرش بصورت دانه دانه از زمان لمس تابلو فرش با نخ اکرولیک باید حس نرمی مانند نرمی پ

 زیر دست شما رد شود و حس چسبندگی نداشته باشد.

 تابلو فرش را بخوبی نگاه کنید:

 اصال در ظاهر تابلو فرش نباید کدری مشاهده کنید و باید نخ شما شفافیت داشته باشد.

 نخ تابلو فرش را بسوزانید:

 د و گوشه از نخ تابلو فرش را آتش بزنید.از فروشنده اجازه بگیری

در اتش گرفتن نخ اکرولیک باید بویی شبیه به بوی موی سوخته استشمام شود و همچنین خاکستر بالیمانده باید بطور کامل پودر 

 شود.

 .پس دیگر نخ تابلو فرش شما اکرولیک نخواهد بود ،اگر نخ سوخته گلوله شود و سفت شود مانند آتش زدن پالستیک

 جدول لیمت تابلو فرش تصویری با بافت ماشینی:

 جدول لیمت تابلو فرش تصویری با بافت چاپی یا کالریس


