
 تابلو فرش چاپی:

ا دارید و عبارت تابلو فرش را جستجو کردید با انواع بافت های تابلو فرش روبرو در صورتی که قصد خرید تابلو فرش ر

 خواهبد شد:

  تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

ماشینی بدلیل بافت سریع آن و نیز تولید انبوه آن قیمت تابلو فرش ماشینی بسیار ارزان تر از قیمت تابلو فرش دستباف تابلو فرش 

 می باشد.

 انواع بافت هایی که از تابلو فرش ماشینی شکل گرفت تابلو فرش چاپی می باشد.

 تابلو فرش چاپی را با نام تابلو فرش کالریس نیز می شناسیم.

 ت تابلو فرش ماشینی:انواع باف

 اول بگوییم نحوه بافت تابلو فرش ماشینی به چه شکل است؟

 تابلو فرش ماشینی در کنار فرش ماشینی بافت زده می شود.

متری بافت زده می شود ، عمال سه متر از دستگاه بالاستفاده می 9متری زمانی که فرش  21افت فرش ماشینی های ب در دستگاه

 باشد.

 لذا در این سه متر تابلو فرش بافت می زنند.

 در چند سال اخیر یک بافت جدید از تابلو فرش ماشینی بنام تابلو فرش چاپی به وجود آمد.

 ورت که فرش سفید بافت زدند در اندازه تابلو فرش سپس این تابلو فرش سفید بافت را وارد دستگاه سابلیمیشن نمودند.بدین ص

 و نقشه ی تابلو فرش توسط رنگ به تابلو فرش سفید تزریق شد.

 فرش روی فرش سفید صورت می گیرد. در واقع چاپ نقشه تابلو

 دستگاه چاپ در تابلو فرش چگونه عمل می کند؟

 مانند چاپ عکس روی کاغذ عمل می کند. در واقع دستگاه چاپ نقشه روی تابلو فرش سفید دقیقا

چاپ یا دستگاه سابلیمیشن می شود و با حرارت باال و فشار و طوبت رنگ به بافت  بدین شکل که تابلو فرش سفد وارد دستگاه

 تابلو فرش سفید تزریق می شود.

 عداد رنگی که بخواهیم بتوانیم به تابلو فرش تزریق کنیم.دستگاه بافت تابلو فرش این قابلیت را دارد که هر ت

 انواع بافت تابلو فرش چاپی:

 بافت سطحی 

 بافت عمقی 

تابلو فرش چاپی اگر تزریق رنگ در یک سمت و در رویه تابلو فرش انجام گیرد ، بافت سطحی از تابلو فرش چاپی را در بافت 

 خواهیم داشت.

 لو فرش صورت گیرت ، بافت عمقی از تابلو فرش چاپی را خواهیم داشت.ولی اگر تزریق رنگ از رو و پشت به تاب

 در واقع به تابلو فرش با چاپ عمقی تابلو فرش کالریس نیز گفته می شود که رنگ به عمق تابلو فرش تزریق میشود.



 ویژگی تابلو فرش چاپی:

 تابلو فرش چاپی نیز مانند بافت ماشینی تابلو فرش یکسری مزیت ها و یکسری معایبی نیز دارد.

 مزیت تابلو فرش چاپی:

 یق کرد و مانند تابلو فرش ماشینی محدودیت رنگ نداریم.اول اینکه هر تعداد رنگی که مد نظر باشد می توان به تابلو فرش تزر

سرعت تیراژ باال و تولید باال بطوری که یک تابلو فرش چاپی اگر فرش سفید آن آماده باشد یک ساعته نقشه تابلو فرش به فرش 

 سفید تزریق می شود.

 قیمت تابلو فرش چاپی بسیار کمتر از قیمت تابلو فرش ماشینی می باشد.

 تابلو فرش چاپی:معایب 

مسلما به مانند تابلو فرش ماشینی نخواهد  درست است که تزریق رنگ عمقی به بافت تابلو فرش انجام می گیرد اما باید گفت که

 بود و مراقبت بیشتری نیاز خواهد داشت.

فرش را بطور کامل شست و شو با اینکه گفته می شود رنگ ها ثبات باالیی دارند اما در تابلو فرش چاپی اصال سعی نکنید تابلو 

 دهید.

زمانی که تابلو فرش چاپی را لمس می کنید بخصوص در تابلو فرش چاپی سطحی نخ های خاب فرش همچنان سفید هستند و فقز 

 رویه ی تابلو فرش رنگ دارد.

 جنس تابلو فرش چاپی:

 بیس و پایه کار تابلو فرش چاپی بک فرش سفید یا یک فرش بی رنگ است.

 در واقع یک فرش سفید در متراژ باال بافت زده میشود و سپس در اندازه های تابلو فرش بریده می شود.

 فرش ماشینی سفید با نخ پلی استر سفید بافت زده میشود.

 درسته که نخ های بهتری نیز در بافت ماشینی وجود دارند مانند نخ اکرولیک هیت ست شده.

 چاپی و تزریق رنگ روی فرش سفید ، باید گفت که: اما در ایجاد یک تابلو فرش

 نخ اکرولیک رنگ پذیری خوبی ندارد و رنگ را بخوبی به خود جذب نمی کند.

 اما نخ پلی استر بدلیل خاصیت پالستیکی ان زودتر رنگ می گیرد و رنگ ها بهتر نشان می دهد.

 ابلو فرش چاپی با نخ اکرولیک می باشد.در واقع تابلو فرش چاپی با نخ پلی استر بسیار پر رنگ تر از ت

 انواع نقشه تابلو فرش چاپی:

 ی تابلو فرش چاپی نیز پیاده سازی کرد.هر نقشه ای که روی تابلو فرش ماشینی پیاده سازی می شود می توان رو

 حتی با رنگ بندی بهتر و پر رنگ تر

 در واقع نقشه های متداول در تابلو فرش چایی:

 شامل تابلو فرش و ان یکاد و آیه های قرآنی معروفتابلو فرش چاپی آیه : 

 و تابلو فرش کوچه باغ : شامل تابلو فرش طبیعتتابلو فرش منظره 

 :ابلو فرش گل و گلدان و تابلو فرش گل رزشامل ت تابلو فرش گل 

 شامل تابلو فرش اسب و قوتابلو فرش حیوانات : 

 شامل نقاشی های استاد فرشچیان و تابلو فرش ضامن آهوتابلو فرش مینیاتوری  : 



 شامل تابلو فرش پاسور باز و تابلو فرش شاعر جوانتابلو فرش فرانسوی : 

 شامل تابلو فرش فروهر و تابلو فرش کوروش کبیرتابلو فرش ایران باستان : 

 شامل تابلو فرش لیدی گودی وا و تابلو فرش مادرتابلو فرش تندیس : 

 ه های آماده تابلو فرش چاپی:نقش

نقشه های آماده تابلو فرش چاپی شامل نقشه های سفارشی می باشد ، بدین شکل که شما عزیزان تعیین کننده نقشه تابلو فرش 

 هستید.

  مانند تابلو فرش چهره 

 تابلو فرش سفارشی 

 تابلو فرش تبلیغاتی 

ن شاخه از نقشه تابلو گوی تبلیغاتی روی تابلو فرش در ایش تبلغاتی و چاپ لونتان تابلو فردر واقع تابلو فرش چهره از عزیزا

 فرش چاپی وجود دارد.

 مقایسه تابلو فرش چهره ماشینی و تابلو فرش چهره چاپی:

 .می توان انجام داد نیز تابلو فرش های سفارشی را با بافت ماشینی تابلو فرش 

 اما همانطور که گفتیم در بافت ماشینی تابلو فرش ما محدودیت رنگ را خواهیم داشت.

فرش ماشینی ، نقشه تابلو فرش چهره  تابلو فرش چهره بدلیل جزییات صورت و نیز محدودیت رنگ در تابلو و همچنین در  

 واضح نخواهد بود.

 ما دو تابلو فرش تحویل می گیریم یک با خاب رو و تابلو فرش ماشینی معمولی بافت  ین این نکته را باید بدانید که هنگامهمچن

 یکی با خاب زیر

در نقشه های سفارشی تابلو فرش شما مجبور هستید هر تو نوع بافت را بردارید چرا که یکی از آن ها عمال بدون استفاده می 

 باشد.

 لذا شما مجبور هستید قیمت دو تابلو فرش را پرداخت کنید.

چهره چاپی اما از ماندگاری تابلو فرش ماشینی نباید غافل شد و کیفیت تابلو فرش چهره ماشینی مسلما بیشتر از کیفیت تابلو فرش 

 خواهد بود.

 زمان آماده سازی تابلو فرش چهره چاپی بسیار زودتر از تابلو فرش چهره ماشینی خواهد بود.
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