
 قیمت فرش نگین مشهد:

 در بازار فرش ما شاهد تنوع بیش از حد از طرح های فرش ماشینی ، مدل های فرش ، حتی برندهای تولیدی فرش هستیم.

 بطوری که به جرئت می توان گفت در هر شهری از ایران قطعا چندین واحد تولیدی فرش و منسوبات فرشی وجود دارد.

ین فرش ماشینی را تولید می کند؟اما در بین تولیدی های فرش ماشینی کدام تولیدی بهتر  

 می توان گفت که شهر فرش مشهد و شهر فرش کاشان بزرگترین تولیدی های فرش ماشینی در ایران هستند.

 همچنین بزرگترین برند فرش مشهد می توان به فرش نگین مشهد اشاره کرد.

گین مشهد را تهیه کرد؟توان فرش ناما چطور می  

 و یا اینکه قیمت فرش نگین مشهد بر چه پایه ای محاسبه می شود؟

 در ادامه با ما همراه باشید:

 قیمت فرش نگین مشهد:

کاشان نیماشی مشهد باشد و یا فرش ماشینی عوامل زیادی بر قیمت فرش ماشینی دخیل هستند و فرقی نمی کند از برند فرش  

 آنچه که موجب افزایش قیمت فرش ماشینی یک برند خوب است کیفیت فرش می باشد.

 مسلما هرچه کیفیت فرش را باال ببرند قیمت فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت

 حال به این سوال می پردازیم که چه عواملی هم بر کیفیت فرش و هم بر قیمت فرش تاثیر می گذارد؟

ار بر کیفیت فرش کافی نیست  و شما باید بتوانید یک فرش ماشینی اصل را از فرش تقلبی تشخیص دهید.شناخت عوامل تاثیر گز  

 عوامل موثر بر کیفیت و نیز قیمت فرش ماشینی:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه فرش ماشینی 

 تراکم فرش ماشینی 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 

 رش ماشینی:نخ ف

 نخ فرش ماشینی باید از نخ های مصنوعی تهیه شود زیرا فرش با بافت ماشینی بافت زده می شود.

 لذا تنوع نخ های مصنوعی در بازار فرش ماشینی بسیار گسترده شده است.

 نخ های مصنوعی رایجی که در فرش ماشینی بکار می روند:

 نخ اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 در بافت فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.بهترین نخ مصنوعی 

 این نخ کیفیتی مانند الیاف طبیعی دارد و بسیار مورد توجه است به چند دلیل:



 .اوال اینکه مقاومت باالیی در برابر گرما و اجسام داغ دارد 

 بت را به خود جذب نمی کند و براحتی پوسیده نمی شود.دوم اینکه رطو 

 .سوم اینکه به مرور زمان کوبیده نمی شود و موکت مانند نمی شود 

 .چهارم اینکه از نظر ظاهری بافتی دستباف گونه به فرش می دهد 

 .پنجم اینکه در لمس فرش بسیار نرم است 

 بسیار مهم می باشدداینکه بتوانید نخ اکرولیک را در بافت فرش تشخیص دهید 

 .اول اینکه فرش با نخ اکرولیک را بو کنید ، فرش نباید بوی پالستیک و مواد نفتی به خود بگیرد 

 ا لمس کنید اصال نباید زبری در بافت فرش را احساس کنید.ه فرش ردوم اینک 

 .سوم اینکه گره های نخ خاب فرش را از هم باز کنید و نباید بهم بچسند 

 شانه فرش ماشینی:

 ده در عرض صد سانت از فرششانه فرش یعنی تعداد گره های بافت زده ش

 بطوری که هرچه شانه ی فرش زیاد تر باشد ، فرش دستباف گونه تری را خواهیم داشت.

 تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و نقشه ی فرش ماشینی می باشد.یعنی شانه فرش 

 متغیر است. 0055تا  055شد و بین طیف شانه فرش ماشینی بسیار گسترده می با

 تشخیص شانه فرش:

 این است که عدد دقیق شانه پیاده سازی شود.که در شانه ی فرش مهم می باشد ،  آنچه

 شانه به شیوه زیر پیش بروید. 055فرش ص برای تشخی

 گره در صد سانت عرضی فرش وجود دارد. 055یعنی  055ابتدا بگویم که شانه ی 

 گره داشته باشیم. 05عرض فرش را جدا می کنیم ، در این ده سانت باید لذا ده سانت از 

 تراکم فرش ماشینی:

 تراکمفرش یعنی گره های بافت زده شده در طول صد سانت فرش

 هرچه که تراکم فرش بیشتر باشد فشردگی نخ خاب بیشتر می شود و به اصطالح فرش سفت تری را خواهیم داشت.

 تراکم فرش با شانه ی فرش مطابق با هم باال می روند.

 بطوری که هر چه شانه فرش زیاد تر شود ، تراکم فرش نیز باال می رود.

 نحوه تشخیص تراکم فرش:

 یا خیر؟ رش پیاده سازی شده است ودر تراکم نی مانند شانه باید بدانیم تراکم مورد نظر دقیقا روی ف

 شیوه زیر پیش میرویم. از فرش به 0055لذا برای حساب کردن تراکم 

 گره داریم. 0055فرش یعنی در صد سانت طولی فرش  0055تراکم 

 گره داشته باشیم. 005ده سانت از طول فرش را جدا می کنیم ، در این ده سانت باید 

 دستگاه بافنده فرش ماشینی:

 حاظ:هم است از چند لدستگاه بافنده فرش م

 .اول اینکه شانه و تراکم را دقیقا پیاده سازی کند 



 .دوم اینکه نقشه ی فرش را دقیقا پیاده سازی کند 

 رش تزریق کند.سوم اینکه پود بیشتری به ف 

 می باشد. بهترین دستگاه های بافنده فرش ماشینی در حال حاضر ، دستگاه شونهر و وندویل

 پس دستگاه بافنده هم تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری فرش و هم تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش می باشد.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 پالت رنگ بندی فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در فرش بکار می رود.

 در پالت رنگ بندی دو نکته مهم وجود دارد:

 ثبات نخ رنگی 

 تعداد نخ رنگی 

 تعداد نخ رنگی فرش زیاد شود مسلما نقشه ی زیباتری از فرش ماشینی را داریم.

 اما فقط تعداد نخ رنگی مهم نیست ، ثبات نخ های رنگی نیز مهم است.

 افت فرش ثبات داشته باشند.نخ های فرش که وارد مرحله رنگ رزی می شوندو باید بخوبی رنگ شوند که در ب

 فرش را تشخیص دهیم.و ما باید ثبات نخ های رنگی 

 ثبات نخ های رنگی فرش را به شیوه زیر تشخیص می دهیم:

 و نباید اثر نخ های رنگی روی پارچه بماند. رش می کشیماول اینکه یک پارچه سفید بر می داریم نمناک کرده و محکم به سطح ف

 هد:ویژگی فرش نگین مش

 برند مطرح شناخته شده است چون:ین مشهد از این لحاظ پر فروش است و بعنوان یک فرش نگ

 بهترین نخ فرش یعنی نخ اکرولیک هیت ست شده را در بافت فرش خود بکار می برد.

 شانه و تراکم های باال را روی فرش پیاده سازی می کند بدون هیچ کمی و کاستی

 ند بدون هیچ عیبینقشه های فرش را با بهترین دستگاه های بافنده فرش پیاده سازی می ک

 رنگ روی فرش های خود پیاده سازی می کند به عالوه اینکه بهترین ثبات رنگی را این نخ ها دارند. 05پالت رنگ بندی 

 

 نحوه خرید فرش نگین مشهد:

شهد سفر کنید و از نزدیک به نمایشگاه یا آدرس فرش نگین مشهد یک برند مطرح می باشد و حتی اگر نتوانستید به شهر فرش م

 کارخانه فرش نگین مشهد مراجعه کنید.

 کافیست به آدرس اینترنتی فرش نگین مشهد بروید و بصورت اینترنتی اقدام به خرید فرش نگین مشهد کنید.

 ید این فرش را خرید کنید.از بابت فرش نگین مشهد خاطر جمع باشید که حتی بصورت غیر حضوری و اینترنتی نیز می توان

 .نکته تی که وجود دارد بسیاری از کارخانجات فرش ماشینی از برند نگین مشهد استفاده کرده اند

 و فرش خود را در قالب اسم نگین مشهد با پسوند و پیشوند ارائه می دهند. 

 لذا در هنگام خرید فرش نگین مشهد به لوگوی نگین مشهد حتما دقت کنید.

 لذا چند ویژگی مهم فرش نگین مشهد را برای شما ذکر می کنیم:



 فرش نگین مشهد حتما شناسنامه فرش خود را در پشت فرش قرار می دهد.

 اکثر طرح های فرش نگین مشهد ، با کد نام گذاری شده اند نه با اسم مثال فرش افشان

 دور تا دور فرش نگین مشهد با چرم اعال دست دوزی شده است.

 شانه به باال تولید می کنند. 0555ی شانه و تراکم های فرش نگین مشهد اکثرا باالست و فرش ها

 

 


