
 خرید عمده گلیم فرش:

 سفر کنید. به شهر فرش کاشان گلیم فرش هستید عمده اگر بدنبال خرید

ی و گلیم مسجدی با بیش از دو دهه سابقه تولیدی گلیم فرش ماشینی و نیز فرش ماشینی بهترین فرش ماشین شرکت گلیم فرش

 فرش را در اختیار شما قرار میدهد.

 قابل ذکر است مسلما قیمت گلیم فرش ماشینی نیز به قیمت عمده و درب کارخانه ای حساب می شود.

 در صورتی که قصد فروش گلیم فرش را دارید و بدنبال یک تامین کننده و تولید کننده خوب می خواهید.

 گلیم فرش:

 گلیم فرش در شاخه ی زیرانداز ها قرار می گیرد ولی از نظر بافت و ظاهر کامال متفاوت از فرش ماشینی می باشد.

 گلیم فرش ها به فرش بدون پرز و بدون نخ خاب معروف هستند.

 لذا دستگاه بافنده گلیم کامال متفاوت از دستگاه بافنده فرش ماشینی می باشد.

چندین مرحله را باید پشت  و یا خرید فرش ماشینی ویا هر خرید دیگری مانند سفارش تابلو فرش چهره برای خرید گلیم  فرش

 سر بگذارید از جمله:

 ماشینی بررسی کیفیت گلیم فرش 

 یم فرشاعالم نیاز برای خرید گل 

 اعالم قیمت گلیم فرش و زمان بارگیری 

 پرداخت بیعانه خرید گلیم فرش 

  بارگیریبعد از پرداخت کامل هزینه 

 بررسی کیفیت گلیم فرش ماشینی:مرحله اول خرید گلیم فرش: 

 کیفیت گلیم فرش ماشینی منظور هم بر کیفیت ظاهری گلیم فرش و هم بر کیفیت باطنی گلیم فرش است.

 گلیم فرش ، موثرترین عامل بر کیفیت گلیم فرش به شرح زیر است:در بین عوامل موثر بر کیفیت 

 نخ گلیم فرش ماشینی .1

 شانه و تراکم گلیم فرش  .2

 وزن گلیم فرش .3

 رنگ بندی گلیم فرش .4

 نخ گلیم فرش ماشینی:

 نخ گلیم فرش ، از الیاف مصنوعی باید باشد که فاقد پرزدهی باشد و کمترین ارتفاع نخ خاب را داشته باشد.

 گلیم فرش ماشینی ایجاد می کند و بهترین نخی که کمترین ارتفاع نخ خاب بدون پرزدهی را برای

 رش دستباف گونه می کند ، نخ اکرولیک هیت ست شده و نخ پلی استر هیت ست شده است.گلیم فرش ماشینی را تبدیل به گلیم ف

 هیت ست شدن به چه معناست؟

و بر خاصیت گرما و دمای زیاد قرار میگیرد در نتیجه از قطر نخ کاسته شده  هیت ست شدن یعنی نخ در معرض فشار و

 کشسانی نخ افزوده می شود.

 لذا نخ های هیت ست شده به نازکی نخ ابریشم هستند با مقاومت باالیی مانند نخ ابریشم

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 شانه گلیم فرش یعنی تعداد گره های عرضی در بافت گلیم که مستقیم تاثیر بر وضوح نقشه گلیم فرش می گذارد.



 ش تعداد گره های طولی در بافت گلیم فرش هستند که تاثیر گزار بر فشردگی هر چه بیشتر نخ خاب می شود.تراکم گلیم فر

 بدلیل نقشه ساده و نیز بافت ساده در گلیم فرش ، طیف شانه و تراکم در گلیم به گستردگی فرش ماشینی نخواهد بود.

 ، پیاده سازی دقیق شانه و تراکم است.اما آنچه که در شانه و تراکم گلیم مهم است 

 وزن گلیم فرش:

 وزن گلیم یعنی مقدار نخ هایی که در یک متر از گلیم بکار رفته است.

 مسلما هرچه مقدار نخ بیشتری در بافت گلیم فرش بکار رود ، وزن گلیم فرش افزوده می شود و گلیم فرش سنگین تری داریم.

 پالت رنگ بندی گلیم:

 ی گلیم یعنی تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در بافت گلیم فرشپالت رنگ بند

 تری از گلیم را شاهد خواهیم بود.مسلما هرچه نخ های رنگی در بافت گلیم فرش بیشتر باشد نقشه ی زیبا

 لیم فرشمرحله دوم خرید گلیم: اعالم نیاز برای سفارش گ

 زمانی که کیفیت گلیم فرش خود را انتخاب کردید و همچنین نقشه ی گلیم فرش را انتخاب کردید.

 یا به درب تولیدی گلیم فرش بروید و یا بصورت اینترنتی درخواست خود را با کارخانه گلیم فرش ماشینی مطرح کنید.

مشاوره و فرش ماشینی رش شما را ثبت می کند در مورد خرید درست گلیم فرش تولیدی گلیم فرش مسجدی عالوه بر اینکه سفا

 رایگان در اختیار شما قرار می دهد.

 مرحله سوم خرید گلیم: اعالم قیمت گلیم و زمان بارگیری

 کند. پس از ثبت سفارش شما توسط کارخانه بافنده گلیم فرش ، شرکت گلیم فرش قیمت گلیم فرش ماشینی شما را محاسبه می

 همچنین زمان دقیق بارگیری را به شما اعالم می کند.

 عوامل مهم موثر بر قیمت گلیم فرش ماشینی:

 نخ گلیم فرش 

 شانه و تراکم گلیم 

 رنگ بندی گلیم 

  وزن گلیم 

 متراژ گلیم 

، از قیمت گلیم و سلب مسولیت همچنین با شرکت تولیدی گلیم توافق شود بابت هر تاخیر و بدو قولی زمان بارگیری گلیم فرش 

 فرش کم خواهد شد.

در نظر داشتید زمان که بار گلیم فرش به دست شما رسید ، یک بار دیگر خودتان ویژگی های کیفی و عوامل موثر بر قیمت گلیم 

 فرش را با گلیم فرش ماشینی خود تطابق دهید.

رنگ به شما می  4و رنگ بندی  044و تراکم  444ولیک هیت ست شده با شانه بعنوان مثال اگر گلیم فرش ماشینی با نخ اکر

 دهند حتما این ویژگی را در گلیم فرش چک کنید.

 برای چک کردن نخ اکرولیک هیت ست شده :

 نخ اکرولیک بافت بسیار نرم و فاقد زبری دارد.

 فتی و پالستیکی بکار نرفته است و لذا گلیم فرش نباید بوی پالستیک و نفت بدهد.همچنین در نخ اکرولیک اصال مواد ن

 متوجه شوید و ثانیا الیاف بهم چسبیده نباشد و از هم تفکیک شود. با لمس کردن نخ اکرولیک اوال باید حس نرمی را



 :044و تراکم  444شانه برای چک کردن 

 گره وجود دارد. 044گره وجود دارد و در صد سانت از طول گلیم  444گلیم یعنی در صد سانت از عرض گلیم  444شانه 

 گره باید وجود داشته باشد. 04گره وجود داشته باشد و در ده سانت از طول گلیم  44پس در ده سانت از عرض گلیم باید 

 ت رنگ بندی گلیم:برای چک کردن پال

 کافیست با نگاه کردن به گلیم تعداد نخ های رنگی گلیم فرش را شروع به شمردن کنید.

 پرداخت بیعانه خرید گلیم فرش:

ه گلیم فرش بابت اطمینان از خرید گلیم فرش شما حتما مبلغی از قیمت گلیم فرش ماشینی را از شما دریافت خواهید شرکت بافند

 کرد.

 محاسبه می شود. 04 04معموال مبلغ بیعانه بصورت 

 را  حتما قبل از بارگیری باید پرداخت نمایید. درصد مبلغ بیعانه 04که شما به این صورت 

 پرداخت هزینه نهایی بعد از بارگیری:

 بعد از بارگیری گلیم فرش شما موظف به پرداخت نهایی قیمت گلیم فرش ماشینی هستید.

ر پرداخت بصورت اقساطی چرا که بدلیل نوسانات شدید بازار فرش و گلیم فرش و تغییرات قیمتی مواد اولیه گلیم فرش ، دیگ

 اصال برای شرکت ها به صرفه نخواهد بود.
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