
 :گرفتن سفارش بافت تابلو فرش چهره

 امروزه با مدرن شدن سطح زندگی بشر , کاال ها و مواد مصرفی نیز ضامل مدرن شدن و جدید و بروز شدن لرار گرفتند.

 بطوری که فرش مدرن و فرش فانتزی در کنار فرش ماشینی سنتی و کالسیک لرار گرفت.

 سجاده فرش محرابی و تشریفاتی در کنار سجاده فرش یکپارچه شکل گرفت.

 ارشی و تابلو فرش چهره در کنار تابلو فرش کالسیک لرار گرفت.تابلو فرش سف

 گلیم فرش ماشینی در کنار گلیم لرار گرفت.

 حوه گرفتن سفارش بافت تابلو فرش چهره می خواهیم صحبت کنیم.ندر این مماله در مورد 

 تابلو فرش چهره:

 ن بافت زده می شدند.تابلو فرش دستباف و تابلو فرش ماشینی شامل نمشه های کالسیک و روتی

ک ، هر نوع طرح و یامروزه دستگاه بافنده های تابلو فرش آنمدر پیشرفت کردند که عالوه بر نمشه تابلو فرش سنتی و کالس

 نمشه ای که مد نظر شما باشد می توان روی تابلو فرش پیاده سازی کرد.

 تابلو فرش چهره با نام های گوناگونی شناخته شده است از جمله:

 هبلو فرش چهرتا 

 تابلو فرش سفارشی 

 تبدیل عکس به تابلو فرش 

 تابلو فرش تبلیغاتی 

بدین صورت که شما از عکس عزیزانتان گرفته تا لوگو و برند تبلیغاتیان و هر عکس و طرحی که مد نظرتان باشد می توانید 

 در لالب نمشه تابلو فرش پیاده سازی کنید.

 انواع بافت تابلو فرش چهره:

 لو فرش چهره نیز مانند تابلو فرش معمولی بافت های متفاوتی دارد از جمله:تاب

 تابلو فرش چهره دستباف 

  تابلو فرش چهره ماشینی 

  تابلو فرش چهره چاپی 

 این که کدام بافت تابلو فرش چهره را انتخاب کنید بسته به نظر و بودجه و سلیمه شما عزیزان دارد.

 افت تابلو فرش سفارشی توضیحاتی را بیان می کنیم.در زیر در مورد هر یک از سه ب

 :تابلو فرش چهره دستباف

بدین شکل نمشه مد نظر شما در لالب نمشه تابلو فرش دستباف پیاده سازی می شود و روی دار های لالی موچک تابلو فرش 

 بافت زده می شود.

 یر بافت هاست اما در عین حال بسیار با کیفیت تر است.تابلو فرش دستباف زمان آماده شدن آن بسیار دیرتر از سا

 چرا که تابلو فرش چهره دستباف تماما از الیاف طبیعی پشم و پنبه و یا ابریشم بافت زده می شود.

 باید خاطر نشان که لیمت تابلو فرش چهره دستباف ، بسیار بسیار گران تر از سایر بافت ها خواهد بود. همچنین



 تابلو فرش چهره ماشینی:

 بافت تابلو فرش چهره ماشینی دلیما ماند بافت تابلو فرش ماشینی و یا بافت فرش ماشینی است.

ض دستگاه بافنده فرش ماشینی را کامل کند ، تابلو فرش ماشینی بافت زده متری برای اینکه عر 9بطوری که در کنار فرش 

 می شود.

کیفیت بافت تابلو فرش چهره ماشینی بدلیل وجود الیاف مصنوعی در بافت آن مسلما به کیفیت بافت تابلو فرش چهره دستباف 

 نخواهد رسید.

 سیار زودتر از تابلو فرش چهره دستباف خواهد بود.اما زمان آماده سازی تابلو فرش چهره ماشینی ب

 همچنین لیمت تابلو فرش چهره ماشینی نیز بسیار کمتر از لیمت تابلو فرش چهره دستباف است.

 در تابلو فرش چهره ماشینی نکته ای که وجود دارد . مانند فرش ماشینی بصورت جفت بافته می شوند.

 ره ماشینی خواهید داشت بصورت جفت با خاب زیر و با خاب رولذا شما دو تابلو فرش چه

 تابلو فرش چهره چاپی:

 تابلو فرش چهره پچاپی به تابلو فرش کالریس نیز معروف است.

 فرش بی رنگ است.بیس و پایه تابلو فرش چهره چاپی یک فرش سفید و یک 

 مرحله بافت تابلو فرش چهره چاپی بدین صورت است که یک فرش سفید یا یک فرش بی رنگی بافت زده می شود 

 سپس این فرش سفید در ابعاد تابلو فرش برش می خورد.

باال و پایین  سپس این فرش سفید در دستگاه سابلیمشن لرار می گیرد و تزریك رنگ با توجه به نمشه شما روی فرش سفید از

 و به عمك تابلو فرش سفید تزریك می گردد.

چون تزریك رنگ به بافت تابلو فرش چاپی از عمك می باشد ، لذا این تابلو فرش دوام زیادی دارد  و لابل شست و شو می 

 باشد.

 .فرش دستباف می باشد پالت رنگ بندی و تزریك رنگ در تابلو فرش چاپی بسیار بسیار بیشتر از تابلو فرش ماشینی و تابلو

 لذا نمشه و ظاهر بهتر و واضح تری در تابلو فرش چاپی خواهیم داشت.

 زمان آماده سازی تابلو فرش چهره چاپی بسیار زودتر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

 همچنین لیمت تابلو فرش چهره چاپی بسیار کمتر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

چاپی  بصورت بافت برای پیاده سازی یک عکس از چهره عزیزانتان ، چون نمشه چهره پیچیده تر است تابلو فرش چهره

 وضوح بیشتری را برای شما خواهد داشت.

 اندازه تابلو فرش چهره:

 اندازه های متداولی که در بافت تابلو فرش وجود دارد در بافت تابلو فرش چهره نیز صدق می کند.

 همچنین هر اندازه دلخواهی بصورت سفارشی نیز بافت زده می شود.
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 .می باشد 05در  35باید ذکر کرد برای بافت تابلو فرش چهره بهترین اندازه ، اندازهی 

 نحوه گرفتن سفارش بافت تابلو فرش چهره:

 ابتدا عکس مورد نظر خود را برای شرکت ارسال نمایید:

 هید بافت بزنید ، بصورت فرمت فایل یا پی ان جی بفرستید.باید این نکته را بدانید عکس مورد نظری که میخوا

 یا از طریك واتساپ ارسال نکنید چرا که کیفیت عکس شما را پایین می آورد. jpgو عکس را در لالب 

 طراحی نمشه تابلو فرش چهره:

 سال می کند سپس شرکت عکس مورد نظر شما را جهت بافت روی دستگاه طراحی می کند و بعد از ان برای شما ار

 و بعد از تایید اولیه شما بافت تابلو فرش چهره اغاز می گردد.

 بافت تابلو فرش چهره:

پس از بافت تابلو فرش چهره ، عکس تابلو فرش شما برایتان مجدد فرستاده می شود و بعد از تایید نهایی تابلو فرش چهره 

 برایتان ارسال می گردد.

 نحوه پرداخت تابلو فرش چهره:

 بافت تابلو فرش چهره نماییم. هدا مبلعی بیعانه هنگام ارسال عکس برای ما ارسال نمایید که ما خاطر جمعانه شروع بابت

 مابمی هزینه تابلو فرش چهره یا پس از تحویل یا پس از تایید نهایی می توانید برای ما ارسال نمایید.

 سال تابلو فرش چهره بصورت رایگان خواهد بود.هزار تومان به باال ار 555همچنین برای مبالغ تابلو فرش 

 همچنین لیمت لاب تابلو فرش جدای از بافت تابلو فرش محاسبه می گردد.

 

 


