
 نقشه تابلو فرش:

 زمان خرید تابلو فرش باید به چند نکته اساسی توجه شود و هنگام خرید تابلو فرش باید موارد زیر را در نظر گرفت از جمله:

 نوع بافت تابلو فرش .1

 کیفیت تابلو فرش .2

 نقشه تابلو فرش .3

 قاب تابلو فرش .4

 نوع خرید تابلو فرش .5

 خواهید توانست از انتخاب خود اطمینان صد در صد را داشته باشید.با رعایت این مراحل زمان خرید تابلو فرش 

 در این موارد گام به گام این مراحل را توضیح می دهیم.

 مرحله اول: انتخاب بافت تابلو فرش:

 با توجه به سه عامل سلیقه و نیاز و دکوراسیون خود می توانید نوه بافت تابلو فرش را انتخاب کنید.

 ت برای تابلو فرش تعریف می گردد:در کل سه نوع باف

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چاپی یا کالریس 

اگر عالقه به سبک کالسیک دارید و یا دکوراسیون منزل شما سنتی و کالسیک است و نیز بودجه و هزینه بافت تابلو فرش 

 برایتان مطرح نیست تابلو فرش دستباف بهترین انتخاب است.

 یک منزل مدرن و کوچک دارید انتخاب تابلو فرش ماشینی با گستردگی زیاده نقشه تابلو فرش ماشینی بهترین انتخاب است.اگر 

اگر بدنبال یک هدیه ماندگار و خاص هستید و یا بدنبال تابلو فرش چهره و یا تابلو فرش تبلیغاتی هستید بافت تابلو فرش چاپی یا 

 نتخاب می باشد.تابلو فرش کالریس بهترین نوع ا

 کیفیت تابلو فرش:

 عواملی که دخیل بر کیفیت تابلو فرش هستند در هر سه نوع بافت تابلو فرش تاثیر گزارند از جمله ی این عوامل:

 نخ تابلو فرش 

 شانه و تراکم تابلو فرش 

 دستگاه بافنده تابلو فرش 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش 

 نخ تابلو فرش:

مسلما هرچه کیفیت الیاف طبیعی باالتر باشد و از پشم صد در صد طبیعی و یا ابریشم طبیعی استفاده شود، در تابلو فرش دستباف 

 بهتریو و در عین حال گران ترین تابلو فرش دستباف را خواهید داشت.

اکرولیک هیت ست  در تابلو فرش ماشیینی و تابلو فرش چاپی بهترین نوع نخ و یا الیاف مصنوعی بکار برده شده می توان به نخ

 شده اشاره کرد.

با در نظر گرفتن این نکته که سایر تابلو فرش بسیار کوچکتر از فرش ماشینی می باشد، لذا قیمت تابلو فرش بسیارارزان ترا ز 

 فرش ماشینی است.

 پس در انتخاب نخ تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش چاپی ؛ درجه یک ترین نخ را انتخاب نمایید.

 کرولیک بهترین الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش و تابلو فرش است؟چرا نخ ا

خود نخ اکرولیک قبل از عملیات هیت ست بسیار شبیه به پشم است و پرز دهی دارد. چه از نظر کیفیت ظاهری و چه از نظر 

 کیفیت باطنی



 د و بر کشسانی آن افزوده می شود.نخ اکرولیک طی عملیات هیت ست هم از حالت پفکی خارج می شود و قطر آن کم می شو

 هم اینکه ظاهر براقی پیدا می کند.

ت ظاهری و هم از نظر کیفیت لذا نخ اکرولیک بعد از عملیات هیت ست بسیار شبیه به ابریشم طبیعی است هم از نظر کیفی

 باطنی

 تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت تابلو فرش:

 گاه کنید ، بطوری که کدری و عدم براقی نباید در بافت تابلو فرش رویت شود.اول اینکه با دقت تابلو فرش را ن

 دوم اینکه تابلو فرش را بو کنید بطوری که بوی پالستیک و مواد نفتی نباید به مشام برسد.

 دگیسوم اینکه تابلو فرش را لمس کنید و باید حس نرمی و در هین حال دانه دانه شدن نخ خاب را حس کنید بدون چسبن

 

 شانه و تراکم تابلو فرش:

 شانه تابلو فرش ارتباط با ظاهر و ریز بافت شدن تابلو فرش دارد.

 بطوری که هرچه شانه تابلو فرش زیاد تر باشد ما شاهد بافت ریز تر و واضح تری از تابلو فرش خواهیم بود.

 داشت.لذا با افزایش شانه تابلو فرش ، تابلو فرش دستباف گونه تری را خواهیم 

 تراکم تابلو فرش ارتباط با استحکام نخ خاب که نخ اصلی تابلو فرش است را دارد.

بطوری که با افزایش تراکم تابلو فرش ، فشردگی و تراکم نخ خاب بیبشتر می شود و تابلو فرش مستحکم تر و فشرده تری را 

 خواهیم داشت.

 

 دستگاه بافنده تابلو فرش:

 فرش دقیقا همان دستگاه های بافنده فرش ماشینی می باشند.دستگاه های بافنده تابلو 

با پیشرفته تر شدن دستکاه های بافنده دو واحد پود به تابلو فرش تزریق می شود که موجب استحکام هرچه بیشتر تابلو فرش می 

 شود و هم اینکه عدد دقیق شانه و تراکم را روی تابلو فرش پیاده سازی میکنند.

 ای بافنده می توان به دستگاه شونهر و وندویل اشاره کرد.بهترین دستگاه ه

 پالت رنگ بندی :

 پالت رنگ بندی تابلو فرش یعنی تعداد نخ های رنگ شده در بافت تابلو فرش 

 لذا با بیشتر شدن نخ های رنگی در بافت تابول فرش ، ظاهر بهتری را از تابلو فرش شاهد خواهیم بود.

 نقشه تابلو فرش:

رح و نقشه ای را میتوان روی تابلو فرش پیاده سازی کرد اما مسما اگر طرح و نقشه تابلو فرش توسط افراد خبره هر نوع ط

 طراحی گردد و پیاده سازی خوبی صورت گیرد بهترین نقشه تابلو فرش را خواهیم داشت.

 کال نقشه های تابلوفرش در چند نوع طرح متداولند از جمله:

 ز نقشه تابلو فرش را با یک طرح معروف مربوط به آن طرح ذکر کردیم.قابل ذکر است هر دسته ا

 تابلو فرش آیه و قرآنی: تابول فرش آیه الکرسی و تابلو فرش و ان یکاد 

 تابلو فرش منظره : تابلو فرش طبیعت و تابلو فرش روستایی 

 تابلو فرش تندیس: تابلو فرش لیدی گودی وا 

 ادشاهان معروف مانند کوروش کبیر و تابلو فرش ماندانا و تابلو فرش فروهرتابلو فرش ایران باستان: نقشی از پ 

 تابلو فرش چهره: تابلو فرش چهره دختر و تابلو فرش سفارشی و یا تابلو فرش تبلیغاتی 



 تابلو فرش حیوانات: تابلو فرش اسب 

 تابلو فرش گل و گلدان: تابلو فرش گل رز 

 هو اثر استاد فرشچیانتابلو فرش مینیاتوری: تابلو فرش ضامن آ 

 تابلو فرش نقاشان معروف: تابلو فرش شاعر جوان 

 تابلو فرش فرانسوی: تابلو فرش پاستور باز 

 پرفروش ترین نقشه تابلو فرش:

 بعضی از ظرح و نقشه های تابلو فرش بسیار پر فروش اند از جمله:

 تابلو فرش و ان یکاد 

 تابلو فرش گل کوچک 

 تابلو فرش منظره 

 مییناتوری تابلو فرش 

 تابلو فرش چهره دختر 

 تابلو فرش شاعر جوان 

 

 قاب تابلو فرش:

معموال تابلو فرش ها جنس نرمی دارند و مانند فرش ماشینی هستند ، لذا برای آویحتن به دیوار بصورت خام مناسب نیستند و 

 معموال با قاب به دیوار آویخته می شود.

 هم می باشد.انتخاب طرح و نقشه قاب تابلو فرش بسیار م

 بعنوان مثال اگر طرح شلوغی از تابلو فرش دارید مانند تابلو فرش مینیاتوری از یک قاب ساده استفاده کنید.

 اگر طرح خلوتی از تابلو فرش دارید مانند تابلو فرش گل می توانید از یک قاب به نسبت شلوغ تر استفاده کنید.

 بهترین انتخاب می باشد. برای جهیزیه عروس قاب تابلو فرش به رنگ سفید

 نوع خرید تابلو فرش:

 بهترین نوع خرید ممکنه در تابلو فرش میتوان به خرید اینترنتی تابلو فرش با توجه به شناخت از مراکز انجام داد.

د زیر اشاره از جمله مراکز معتبری که می توان براحتی به آن ها اطمینان کرد و اقدام به خرید تابلو فرش نمود می توان به موار

 کرد:

 تابلو فرش دارکوب 

 تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان 

 تابلو فرش دیجی کاال 

 تابلو فرش سردرود 

 تابلو فرش ماشینی مشهد 

 تابلو فرش ماشینی کاشان 

 تابلو فرش ماشینی تبریز 

و از گذشته های دور بانزد این مراکز نه تنها در زمینه تابلو فرش بلکه فرش ماشینی و فرش دستباف بسیار قوی عمل کرده 

 هستند.

 همچنین این مراکز بصورت کامال فعال در فروشگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی فروش تابلو فرش را انجام می دهند.

کافیست از طریق یک گوشی هوشمند با این مراکز معتبر فروش تابلو فرش ارتباط بر قرار کنید و بدون صرف هزینه رفت و 

 مان ، اقدام به خرید تابلو فرش نموده و درب منزل تحویل بگیرید.آمد و ز


