
 کارخانه گلیم کاشان:

فروش عمده گلیم فرش یا گلیم و یا گلیم فرش ماشینی در شهر فرش کاشان و در کارخانه گلیم کاشان فعال است. بطوری که 

 ت گلیم به کشورهایی چون عراق و عمان را نیز بر عهده دارد.صادرا

 .واحد تولیدی گلیم کاشان تمام سعی خود را می کند که از نظر کیفیت یک گلیم فرش درجه یک را بافت بزند

  شما بافت بزند.کارخانه گلیم کاشان تمام طرح و نمش های گلیم فرش و در تمام ابعاد و حتی سایز سفارشی می تواند برای 

 به جرئت می توان گفت گلیم فرش های بافت شده در کارخانه گلیم فرش با کیفیت ترین گلیم فرش ها در بازار فرش خواهد بود.

 پایینگلیم فرش را به لیمت عمده و بدون واسطه گری در  فروش لیمت که است کرده را خود تالش تمام ارخانه بافت گلیم فرشک

 درجه یک خفظ کند. گلیم فرش خود را همچنان کیفیت اما برسد ممکن حد ترین

 تولیدی گلیم فرش:

 در مورد گلیم فرش چه می دانید؟

 ش ماشینی دارد از جمله:گلیم فرش یک نوع زیر انداز مانند فرش می باشد اما یکسری تفاوت هایی با فر

 .ارتفاع نخ خاب گلیم فرش بسیار پایین است و حالت موکت مانند دارد 

 .الیاف بکار برده شده در بافت گلیم فرش به نحوی است که بدون پرز هستند 

 .وزن گلیم فرش بسیار سبک تر از فرش ماشینی می باشد 

 .دستگاه تولیدی گلیم فرش متفاوت از فرش ماشینی است 

 ع بافت گلیم فرش:انوا

 گلیم فرش را تنها بعنوان زیر انداز استفاده نمی کنند بلکه بدلیل بافت سبک و بدون پرز آن استفاده های مختلفی دارد.

 گلیم استاندارد:

متری مانند فرش بافت زده می شود و بیشترین  21متری و  9متری و  6متری ،  4این گلیم فرش در اندازه های استاندارد مانند 

 کاربرد این گلیم فرش بعنوان فرش آشپزخانه می باشد.

 گلیم راه پله یا راه رو:

رش به آن نمیخورد ه فو یا در راه رو هایی که انداز بدلیل بافت سبک آن در اندازه های راه پله و راه رو بافت زده می شود.

 م فرش راه رویی بافت زده می شود.اندازه سفارشی گلی

 :گلیم کناره

در منازلی که اندازه استاندارد فرش ماشینی کل فضا را مفروش نمی کند از گلیم کناره استفاده می شود .و فضاهای خالی و 

 تاق ها را پر می کند.لناصی های ا

 گلیم پشتی و پادری: 

گلیم فرش پادری جلوی درب  می باشد. 05*05و در اندازه استاندارد فت زده می شود این گلیم فرش بعنوان پشتی و پادری با

 منازل و سرویس بهداشتی لرار می گیرد.

 کیفیت گلیم فرش ماشینی:

 زمانی که در مورد کیفیت گلیم فرش صحبت می کنیم ، منظور کیفیت ظاهری و نیز کیفیت باطنی گلیم فرش می باشد.

 گلیمف گلیم فرش: کیفیت ظاهری و باطنی و الیا نخ .2



 گلیم فرش: کیفیت ظاهری گلیم فرششانه  .1

 تراکم گلیم فرش: کیفیت باطنی گلیم فرش .3

 رنگ بندی گلیم فرش: کیفیت ظاهری گلیم فرش .4

 گلیم فرش درجه یک: کیفیت ظاهری وباطنی گلیم فرش .0

 دستگاه بافنده گلیم فرش: کیفیت ظاهری و باطنی گلیم .6

 

 نخ گلیم فرش:

 باشد.همان طور که گفتیم بافت گلیم فرش ماشینی باید بگونه ای باشد که بدون پرز 

 لذا بهترین نخی که بافتی بدون پرز برای گلیم فرش را ایجاد می کند

 نخ پلی استر می باشد.نخ خاب گلیم فرش را کاهش می دهد، و نیز ارتفاع  

 یک نخ پلی استر خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 است که بافت نخ پلی استر پالستیک است اما نباید بوی مواد شیمیایی و پالستیکی بدهد. درست

 رنگ پذیری باالیی باید داشته باشد و در عین حال ثبات رنگ روی نخ پلی استر 

 ظاهر نخ پلی استر نباید کدر باشد و باید بافت برالی را برای گلیم فرش ماشینی ایجاد کند.

 شانه گلیم فرش:

 تر از گلیم فرش ماشینی می گویند.ه گلیم فرش به تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک مشان

 هیم داشت. لیم فرش بهتری را خواهرچه که شانه گلیم فرش باالتر باشد ، ظاهر گ

 و با افزایش شانه گلیم ، به اصطالح یک گلیم دستباف گونه تر و ریز بافت تری را خواهیم داشت.

بدلیل اینکه گلیم فرش ماشینی در طرح و نمشه شبیه به گلیم فرش دستباف باشد طرح و نمشه گلیم فرش دستباف را روی گلیم 

 فرش ماشینی پیاده سازی میکنند.

 گلیم فرش زیاد پیچیده و درهم مانند فرش ماشینی نیست. لذا طرح و نمشه

 لذا نیاز به شانه باال در گلیم فرش نیست و ممعموال شانه های متداول در گلیم فرش به شرح زیر است:

 445 

 055 

 655 

 تراکم گلیم فرش:

 گلیم فرش به تعداد گره های بافت زده شده در طول یک متر از گلیم فرش ماشینی گفته می شود.تراکم 

با افزایش تراکم گلیم ، تراکم و فشردگی نخ خاب گلیم فرش افزایش پیدا می کند. و در نتیجه کیفیت باطنی گلیم فرش زیاد می 

 شود.

 تداولی که در گلیم فرش استفاده می شود:تراکم های م

 2055 

 1555 



 1255 

 رنگ بندی گلیم فرش:

 منظور از رنگ بندی گلیم فرش پالت رنگ بندی یا نخ های رنگی بکار برده شده در بافت گلیم فرش است.

 رنگ هستند. 0یا  6یا  0نخ های رنگی مورد بافت در گلیم فرش بین 

 یم فرش بیشتر باشد ، گلیم فرش زیباتری را خواهید داشت.هرچه این نخ های رنگی در بافت گل

 گلیم فرش درجه یک:

 که ویژگی های زیر را داشته باشد: منظور از گلیم فرش درجه یک و مرغوب گلیم فرشی است

 .ارتفاع نخ خاب در تمام طول گلیم فرش ثابت و یکدست باشد 

 نمشه گلیم فرش یکدست باشد بدون دو دستی در نمشه 

  از سوختگی مولع بافت در گلیم فرش نباشد.اثری 

 .روزدی آهار نداشته باشد و آهار یکدستی گلیم فرش داشته باشد 

 .ممدار شانه و تراکم دلیما روی گلیم فرش پیاده سازی شده باشد 

 ابعاد صاف و یکدست گلیم فرش 

 دستگاه بافنده گلیم فرش:

 .بود خواهد متفاوت ماشینی فرش بافنده دستگاه با نیز فرش گلیم بافنده دستگاه فرش به نسبت فرش گلیم متمایز بافت بدلیل

 جنس باطنی کیفیت نظر از هم و ظاهری کیفیت نظر از هم ما فرش گلیم ، باشد جدیدتر فرش گلیم بافنده دستگاه هرچه مسلما

 .داشت خواهد بهتری

 بعبارتی شانه و تراکم دلیما روی گلیم فرش پیاده سازی می شود.

 :است زیر شرح به فرش گلیم بافنده های دستگاه نام

• GRT 

• ADR 

• CRT 

 .باشد می CRT دستگاه ، ماشینی فرش گلیم بافنده دستگاه بهترین بافنده های دستگاه میان از

 هرچه اسحکام و ضخامت باعث که کند می تزریك فرش گلیم به پود واحد دو ، پود واحد یک بجای CRT بافنده دستگاه والع در

 .شود می ماشینی فرش گلیم بیشتر

 کارخانه گلیم کاشان:

 شهر فرش کاشان پیشتاز در بافت فرش ماشینی و سجاده فرش عمل می کند.

یم فرش نیز با التدار به جلو می رود ، لذه برای خرید مستمیم و درب کارخانه کافیست به شهر همچنین در عین حال در بافت گل

 فرش کاشان سفری داشته باشید.

 یا از ظریك فضای مجازی کارخانه گلیم کاشان را دنبال کنید و در جریان طرح و نمشه های گلیم فرش لرار بگیرید.

 لیمت گلیم خرید خواهید کرد. این گونه با اطمینان از کیفیت گلیم و نیز



 


