
 رفتن سفارش بافت تابلو فرش:گ

امروزه جامعه به سمت مدرنیته شدن پیشرفت می کند و شکل و سبک محصوالت تغییر 

 می کند.

فرش ماشینی و تابلو فرش ماشینی نیز تحت تاثیر مدرن شدن لرار گرفتن و گونه ی 

 جدید تابلو فرش و فرش وارد بازار فرش شدند.

فرش مدرن با طرح و نمشه ی کامال متفاوت از بطوری که ما شاهد فرش فانتزی و 

 فرش ماشینی خواهیم بود.

 همچنین شاهد بافت تابلو فرش به هر طرح و نمشه ی سفارشی خواهیم بود.

 بافت تابلو فرش:

در این مماله در مورد بافت ماشینی تابلو فرش صحبت می کنیم و اینکه روش های بافت 

 ماشینی تابلو فرش به چه شکل هستند.

 انواع روش های بافت تابلو فرش ماشینی:

 بافت تابلو فرش به شیوه بافت فرش ماشینی 

 بافت تابلو فرش کالریس 

 

 :تابلو فرش ماشینی

 تابلو فرش ماشینی به شیوه معمولی دلیما مانند فرش ماشینی بافت زده می شود.

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

متری عمال سه متر  9می باشد برای فرش  23عرض دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 بالیمانده خالی می ماند.

 در این سه متر بافت تابلو فرش صورت می گیرد.

 

 تابلو فرش کالریس:

 بیس و پایه بافت تابلو فرش کالریس دلیما مانند تابلو فرش ماشینی می باشد.

 دا یک فرش سفید یا همان بی رنگ بافته می شود.در والع در تابلو فرش کالریس ابت

 سپس این فرش سفید وارد دستگاه رنگ پاش یا سابلیمیشن می شود



 و نمشه تابلو فرش توسط دستگاه سابلیمیشن به فرش سفید تزریك می شود. 

 تزریك رنگ از دو حهت رو و زیر بصورت عممی وارد می گردد.

 کالریس:تفاوت تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش 

 متری بافت زده می شود. 9در تابلو فرش ماشینی ، تابلو در کنار فرش ماشینی 

لذا هر پالت رنگ بندی که برای فرش ماشینی باشد ، ناگزیر بر روی تابلو فرش اعمال 

 می گردد.

رنگ خواهد  21تا  6و پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی دلیما مانند فرش ماشینی بین 

 بود.

تابلو فرش کالریس دستگاه سابلیمیشن هر تعداد رنگی را می تواند به تابلو فرش اما در 

 تزریك دهد.

 در تابلو فرش ماشینی ما دارای دو تابلو فرش می شویم: 

 یک تابلو فرش با خاب رو 

 یک تابلو فرش با خاب زیر 

 اما در تابلو فرش کالریس ما تنها یک تابلو فرش را دریافت خواهیم کرد.

 

 مزایای تابلو فرش کالریس:

o  پالت رنگ بندی گسترده درتابلو فرش کالریس باعث بوجود آمدن نمشه خوش آب

 و رنگ تری نسبت به تابلو فرش ماشینی میشود.

o .زمان آماده سازی تابلو فرش کالریس بسیار زود می باشد 

o .لیمت تابلو فرش کالریس کمتر ازتابلو فرش ماشینی می باشد 

 

 رش کالریس:معایب تابلو ف

o .تابلو فرش کالریس را باید با دلت نگه داری کرد 

o .عمر تابلو فرش کالریس کمتر از تابلو فرش ماشینی است 

o  لابل شست و شو می باشد اما در شسیت و شوی تابلو فرش کالریس دلت زیادی

 باید انجام شود.

 

 مزایای تابلو فرش ماشینی:



o لو فرش کالریس باالتر است.کیفیت بافت تابلو فرش ماشینی نسبت به تاب 

o .ماندگاری تابلو فرش ماشینی نسبت به تابلو فرش کالریس باالتر است 

o نگه داری راحت تر تابلو فرش ماشینی نسبت به تابلو فرش کالریس 

 

 معایب تابلو فرش ماشینی:

o .لیمت تابلو فرش ماشینی بیشتر از تابلو فرش کالریس می باشد 

o  ماشینی طوالنی است.زمان آماده سازی تابلو فرش 

o .پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی کم است 

 

 کدام بافت تابلو فرش پیشنهاد می شود؟

اینکه بگوییم دلیما بافت تابلو فرش ماشینی بهتر است یا تابلو فرش کالریس نمی توان 

 تشخیص داد.

 چرا که بسته به انتخاب و نوع کاربرد شما از تابلو فرش کامال متفاوت است.

عنوان مثال تابلو فرش ماشینی مانند فرش ماشینی کالسیک عمل می کند و برای منازل ب

 با سبک و سیاق سنتی و کالسیک مناسب است.

تابلو فرش کالریس مانند فرش فانتزی عمل می کند و نمشه های مدرن و تابلو فرش 

 ازی اند.چهره و تابلو فرش سفارشی بسیار بهتر روی تابلو فرش کالریس لابل پیاده س

 بنابراین برای یک منزل آپارتمانی و مدرن اگر بدنبال تابلو فرش هستین 

 تابلو فرش کالریس بهترین انتخاب می باشد.

 

 گرفتن سفارش بافت تابلو فرش:

یکی از شیوه های بافت تابلو فرش که امروزه مد شده ، بافت سفارشی از تابلو فرش می 

 باشد.

توانید روی تابلو نظرتان باشد براحتی می  حی که مدعکس و طر بدین شکل که شما هر

 فرش بافت بزنید.

 تابلو فرش با بافت سفارشی بهترین انتخاب برای کادو تولد می باشد.

برای ماندگاری عکس های یادگاری بافت عکس روی تابلو فرش می تواند یک پیشنهاد 

 خیلی وسوسه انگیز و ویژه باشد.



 ماندگار برای عزیزانتان هستید.پس اگر بدنبال یک هدیه 

 اگر بدنبال یک کادوی رمانتیک و کادوی ولنتاین هستید.

 اگر بدنبال هدیه روز پدر هستید و خرید کادو برای روز مرد سخت می باشد.

 اگر بدنبال یک تابلو فرش تبلیغاتی هستید.

 تابلو فرش سفارشی بهترین انتخاب و بهترین گزینه می باشد.

 جهت بافت تابلو فرش سفارشی ، از بافت کالریس استفاده می شود.معموال در 

 

 نحوه گرفتن سفارش بافت تابلو فرش:

ابتدا عکس مورد نظر خود که بافت لرار است روی آن انجام گیرد را برای ما ارسال 

 می کنید.

سپس طراحان بافت ، طرح اولیه ای که عکس شما روی فرش پیاده می شود را طراحی 

 .می کنند

یک تصویر اولیه از بافت را برای شما ارسال می نمایند و در صورت تایید  اولیه شما 

 عزیزان سپس تصویر تابلو فرش به مرحله بافت فرستاده می شود.

سپس پس از بافت تابلو فرش سفارشی مجدد عکس تابلو فرش برای شما ارسال می 

 گردد.

 اخت و آهار می گردد.و پس از تایید نهایی تابلو فرش وارد مرحله پرد

 و سپس برای شما ارسال می گردد.

 

 نکات بافت تابلو فرش سفارشی:

روز کاری زمان می  5الی  4از لحظه سفارش تابلو فرش تا بافت و ارسال تابلو فرش 

 برد.

 همچنین کیفیت عکس ارسالی هرچه باالتر باشد تابلو فرش زیباتری نیز خواهید داشت.

 

 ان باید هنگام سفارش تابلو فرش در اختیار ما لرار دهید:اطالعاتی که شما عزیز

  ارسال عکس در لالب فایل 

 نوع بافت تابلو فرش : ماشینی یا کالریس 



 اندازه تابلو فرش 

 انتخاب لاب یا بدون لاب تابلو فرش 

 شماره تلفن و آدرس 

 

 تعهدات کارخانه بافنده تابلو فرش سفارشی:

ابلو فرش در زمینه حفظ عکس و عدم پخش عکس شرکت در لبال گرفتن سفارش بافت ت

 شما عزیزان مسئول می باشد.

همچنین شرکت این وظیفه را دارد که دو تایید اولیه و تایید نهایی را از شما عزیزان 

 دریافت نماید.

 روز کاری تابلو فرش سفارشی شما را آماده کند. 5شرکت موظف است حتما طی 

ندارد که حتما تابلو فرش ماشینی یا حتما تابلو فرش شرکت هیچ گونه تحمیلی به شما 

کالریس را برای سفارش خود انتخاب نمایید و اندازه و نوع بافت و انتخاب لاب کامال به 

 سلیمه مشتری می باشد.

 

 

 

 


