
 فرش الکچری کاشان:

 واژه ی الکچری به یک کاالی لوکس ، مدرن و شیک گفته می شود.

 .دیدترین و زیباترین نمشه می باشدمنظور از یک فرش الکچری ، یک فرش با بهترین کیفیت و ج

 یفیت بافت فرش الکچری کاشتن گفته می شود.در والع به نمشه های جدید فرش کالسیک یا فرش مدرن ، با باالترین ک

 زمانی که صحبت از فرش الکچری می شود باید بسراغ بهترین برندهای فرش ماشینی برویم.

 دسته بندی فرش الکچری:

 زمانی که صحبت از فرش های جدید با بهترین کیفیت می شود دو نوع برداشت داریم:

 االترین کیفیت و جدیدترین نمشهفرش طرح کالسیک با ب

 فرش طرح مدرن با باالترین کیفیت  جدیدترین نمشه

 کالسیک الکچری:فرش مورد اول 

 .مولی با طرح ترمه و ترنج می باشدفرش طرح کالسیک در والع همان نمشه فرش های مع

 سلیمه و نیاز مشتری هر ساله رنگ بندی دستگاه و یا نمشه فرش را تغییر دهد.شرکت تولیدی فرش مجبور است بنا به 

 لذا هر شرکت فرشی هر ساله یک نمشه تاپ و الکچری را ارائه می دهد و به فروش می رساند.

 فرش طرح کالسیک الکچری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

 اهری و چه کیفیت باطنیابتدا اینکه باید با باالترین کیفیت باشد چه کیفیت ظ

 کیفیت ظاهری فرش طرح کالسیک الکچری:

 شانه فرش .1

 نمشه فرش .2

 پالت رنگ بندی فرش .3

 شانه فرش:

 شانه فرش در والع تعداد گره های بافت زده شده در یک متر از عرض فرش می باشد.

 پیاده سازی می شود. شانه فرش هرچه که بیشترباشد کیفیت ظاهری فرش بهتر می شود و در والع نمشه فرش بخوبی

 در والع با افزایش شانه فرش ماشینی ، یک فرش دستباف گونه خواهیم داشت.

 شانه های متداول در بافت فرش ماشینی به شرح زیر هستند:

 444 شانه 

 044 شانه 

 044 شانه 

 1444 شانه 

 1244 شانه 

 1044 شانه 

 را دارا باشد. 1044یک فرش با ویژگی الکچری و لوکس بودن باید باالترین شانه ، یعنی 



 شانه: 1044تشخیص فرش 

 از فرش وجود دارد. گره در یک متر 1044شانه یعنی  1044فرش 

 ین کار را از پشت فرش شروع کنید.برای شمردن گره های فرش ا

 درگره وجود دا 1044با توجه به اینکه در صد سانت از عرض فرش 

 گره داشته باشید. 104، در این ده سانت باید رده و گره ها را بشمریدکافیست ده سانت فرش  را جدا ک 

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی تعداد نخ های خاب رنگی که در بافت فرش بکار می رود.

 هستند. 14تا  0ی باشد و بین تعداد نخ های رنگی فرش ماشینی متغیر م

 رنگ از فرش را داشته باشیم. 14مسلما یک فرش خوش آب و رنگ را زمانی خواهیم داشت که یک پالت رنگ بندی 

 نمشه فرش ماشینی:

 اول اینکه اگر لصد تغییر نمشه فرش ماشینی را دارید حتما به سراغ طراحان حرفه ای فرش بروید.

 ش ، هیچگاه نمشه را بدست افراد مبتدی و کارآموز ندهید.و برای ارزان تمام شدن فر

 چرا که نمشه ی فرش اولین چیزی است که مشتری را مجذوب خود می کند.

 کیفیت باطنی فرش طرح کالسیک الکچری:

 د:  چی تمام در والع بهترین فرش ماشینی از لحاظ کیفیت باطنی باید ویژگی های زیر را داشته باشیک فرش الکچری و همه 

 الیاف فرش .1

 تراکم فرش .2

 دستگاه بافنده فرش  .3

 الیاف فرش ماشینی:

 استفاده کنید.نی و یک فرش الکچری مسلما باید بهترین الیاف فرش را برای بافت بهترین فرش ماشی

 بهترین الیاف برای بافت یک فرش ماشینی همه چی تمام ، فرش با نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ با اینکه جز الیاف مصنوعی می باشد اما از نظر کیفیت کامال مشابه به الیاف طبیعی عمل می کند.

 مهم ترین ویژگی خوب نخ اکرولیک هیت ست شده مماومت این نخ در برابر حرارت گرما و رطوبت می باشد.

 ؟باشد می فرش بازار در موجود مصنوعی الیاف بهترین شده ست هیت اکرولیک نخ که چرا

 .باشد می پشم مانند دلیما و دارد پفکی حالت و باشد می پذیر پرز اکرولیک الیاف خود

 : نتیجه در گیرد می لرار گرما و فشار تحت و شود می دستگاه وارد نخ این ، ست هیت عملیات طی

 .شود می کاسته آن پرزپذیری از هم •

 .شود می رفع آن سستی و پفکی حالت هم •

 .شود می افزوده آن مماومت و کشسانی بر و کاسته آن لطر از •



 .شود می ابریشم نخ به شبیه و شود می تر براق •

 :تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده در بافت فرش

 از طریك نگاه کردن 

 لمس کردن 

  بو کردن 

  آتش زدن 

 :فرشبه  نگاه

 کدری بدون باشد براق باید فرش بافت در شده ست هیت اکرولیک نخ ، کنید نگاه دلیك بطور را فرش

 :فرش کردن لمس

 .باشد داشته چسبندگی حالت نباید همچنین و باشد داشته زبری حالت نباید شده ست هیت اکرولیک نخ با فرش

 .شود رد شما دست زیر از دانه دانه باید خاب های نخ کنید می لمس را فرش که زمانی والع در

 :نخ زدن آتش

 موی بوی به شبیه بویی آتش با مواجه در اکرولیک نخ ، بزنید آتش را اکرولیک نخ از ای گوشه و بگیرید اجازه فروشنده از

 .دهد می سوخته

 .نباشد سفت و شود پودر باید اکرولیک نخ گرفتن اتش از حاصله خاکستر نیز و

 :کنید بو را فرش

 استفاده نفت و پالستیک از اصال اکرولیک الیاف در که چرا دهد نفتی مواد و پالستیک بوی نباید اصال اکرولیک نخ با فرش

 .دارد کراتین به شبیه الیافی و نشده

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 ر بافت فرش می باشد.دستگاه بافنده فرش ماشینی بعنوان یک عامل مهم د

 در حال حاضر تنوع بسیار زیادی در دستگاه های بافنده فرش ماشینی وجود دارد .

 و بهترین دستگاه های بافنده فرش ماشینی متعلك به دستگاه شونهر و وندویل آلمان و بلژیک می باشد.

 اگر دستگاه بافنده فرش ماشینی بهترین کیفیت را داشته باشد میتواند:

 اوال شانه و تراکم اصلی را به فرش بدهد بدون کم و کاستی 

 .دوما نمشه فرش را بدون حتی یک رچ نمص اجرا می کند 

  پود به فرش تزریك می کنند که موجب سوما دستگاه های بافنده فرش الکچری و جدید بجای یک واحد پود ف دو واحد

 افزایش استحکام فرش می شود.

 

 :مورد دوم فرش مدرن الکچری

 ز بافت فرش هستند اما در طرح و نمشه کامال متفاوت با طرح های کالسیکفرش مدرن یا فرش فانتزی گونه ای ا

 در والع همانطور که از نام این طرح ها مشخص است در طرح و نمشه کامال مدرن و فانتزی بافت زده می شوند 



 ده می شوند.این فرش های فانتزی بسیار مناسب منازل کوچک و آپارتمانی هستند لذا در اندازه های کوچک بافت ز

 فرش مدرن:متداول اندازه های 

 4 متری یا یک ذرع و نیم 

 شش متری 

 9 متری 

 این فرش ها نیز در طرح بندی های کامال متفاوتی هستند از جمله:

 گلیم فرش 

 گبه 

 فرش کودک 

 فرش شگی 

 فرش شنل 

 فرش فریز 

 نوع بافت فرش مدرن و الیاف بکار رفته در فرش مدرن کامال متفاوت از فرش کالسیک و معمولی می باشد.

 شانه است. 1244و فرش  1444فانتزی متفاوت از سایر دستگاه های بافنده فرش فرش ستگاه بافنده دحتی 

 در والع به فرش های مدرن و فانتزی فرش الکچری و امروزی نیز گفته می شود.

 الکچری کاشان: پایانی مماله فرش نتیجه گیری

فرش الکچری کاشان به یک فرش با نمشه جدید که توسط طراحان خبره طراحی شده است با کیفیت باالی شانه و تراکم و بهترین 

 الیاف بافت زده می شود حال چه مدل کالسیک از فرش باشد و چه مدل فانتزی از فرش

 کلمات کلیدی:

تزی ، فرش مدرن ، فرش کودک ، لیمت فرش ماشینی ، بهترین ، فرش فان فرش ماشینی ، فرش الکچری ، فرش الکچری کاشان

 فرش ماشینی ، فرش ماشینی کاشان

 


