
 چاپ عکس روی فرش در تهران:

:روال پیشرفت در ضنعت فرش به صورت زیر می باشد  

  بافت فرش دستباف 

 بافت فرش ماشینی 

 بافت فرش کالریس و یا فرش چاپی 

ریس می باشد که در این روش چاپ عکس با دستگاه های مخصوص روی فرش صورت کال شیوه ی بسیار نوین بافت فرش ، فرش

 می گیرد.

 تر برای تابلو فرش صورت می گیرد.روش بافت چاپی بیش

 بهترین مراکز چاپ عکس روی فرش در تهران را در این مقاله معرفی می کنیم.

 ضمن اینکه روش بافت فرش چاپی را نیز به طور مفصل ذکر می کنیم.

 :) فرش ( انواع روش های بافت تابلو فرش

 سه روش بافت فرش و یا تابلو فرش به شرح زیر است:

 بافت دستباف 

 بافت ماشینی 

 بافت کالریس 

 بافت دستباف:

 در فرش دستباف و یا تابلو فرش دستباف که روی دارهای قالی انجام می گیرد.

 .یرد، پنبه و ابریشم بافت انجام می گبا الیاف طبیعی پشم 

 زمان آماده سازی بسیار طوالنی مدت است بخصوص اگر فرش باشد.

 قیمت تابلو فرش دستباف و یا فرش دستباف بسیار گران تر از سایر بافت هاست.

 تابلو فرش دستباف و یا فرش دستباف با هیچ بافتی قابل مقایسه نیست. و نیز از نظر کیفیت از نظر زیبایی

 بافت ماشینی:

 در فرش ماشینی با استفاده از دستگاه های بافنده ، فرش و تابلو فرش بافت زده می شوند.

 تماما مصنوعی پروسه بافت فرش ماشینی انجام می گیرد ، الیافی چون پلی استر ، اکرولیک فبا الیا

 .زمان آماده سازی بین هفت تا ده روز کاری انجام می شود

 بدلیل بافت عمده قیمت فرش ماشینی و نیز قیمت تابلو فرش ماشینی بسیار کمتر از بافت دستباف است.

 از نظر زیبایی و کیفیت بافت ماشینی به پای بافت دستباف نمی رسد.

 بافت کالریس:

 در بافت کالریس که توسط دستگاه سابلیمیشن و یا رنگ پاش انجام می گیرد.

 ک فرش ماشینی می باشد که از الیاف مصنوعی تهیه شده است.پایه کار ی

 زمان آماده سازی بافت کالریس ، حداکثر سه روز است.



 قیمت تابلو فرش کالریس و یا فرش کالریس حتی از قیمت فرش ماشینی کمتر است.

 کیفیت فرش کالریس مسلما از سایر بافت ها کمی کمتر خواهد بود.

 کالریس از بافت ماشینی بهتر است.رنگ بندی و زیبایی بافت 

 در مورد تابلو فرش کالریس بیشتر بدانیم:

 در سه مرحله کلی انجام می گیرد.مراحل بافت تابلو فرش کالریس و یا فرش کالریس 

 ابتدا یک فرش سفید بافته می شود. 

 .نقشه ی فرش روی کاغذ چاپ می شود 

 .بافت سابلیمیشن انجام میگیرد 

 تدا فرش سفید بافت زده می شود:اب

 فرش سفید با نخ سفید تک رنگ بافت زده می شود.زده می شود،  د بصورت ماشینی بافتیک فرش سفی

تی را خواهیم کالریس بی کیفیکیفیت این فرش سفید بسیار مهم می باشد ، بطوری که اگر بخوبی فرش سفید بافت زده نشود ، بافت 

 داشت.

 فرش سفید با کیفیت باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

 بکار رفتن بهترین نخ 

 بکار رفتن بهترین شانه و تراکم 

 بکار رفتن بهترین نخ:

 بهترین نخی که می توان در فرش سفید بکار برد نخ اکرولیک هیت ست شده و یا نخ پلی استر هیت ست شده می باشد.

 هیت ست شدن نخ به چه معناست؟

 گرما و دما قرار میگیرند. هیت ست شدن یعنی ، نخ فرش تحت تاثیز

 در نتیجه بافت مستحکمی از نخ حاصل می شود و ضمن اینکه از ضخامت نخ کاسته می شود و بافت ریز نقشی را به فرش می دهد.

 بکار رفتن بهترین شانه و تراکم:

 هرچه شانه و تراکم فرش باالتر باشد ، بافت ریز تری از فرش را شاهد خواهیم بود.

 هم بافت کالریس زیباتری را خواهیم داشت و هم بافت ماشینی بهتری خواهیم داشت.همچنین در شانه و تراکم های باال ، 

 را داشته باشیم. 0011و تراکم باالی  0111بدین معناست که فرش با شانه باالی بافت ریز تر 

 چاپ نقشه ی فرش:

 شود روی کاغذ های مخصوصی چاپ می گردد.نقشه ی مورد نظری که قرار است بافت کالریس از آن حاصل 

 بافت سابلیمیشن:

 سپس نقشه ی فرش چاپ شده به همراه فرش سفید بافت شده وارد دستگاه سابلیمیشن می شوند.

 تزریق رنگ عمقی از دو روی فرش باال و پایین انجام می گیرد.

 و در نهایت تابلو فرش کالریس و یا فرش کالریس شما ایجاد می شود.

 یای بافت کالریس:مزا



 .اوال اینکه زمان آماده سازی بافت کالریس بسیار زود تر از بافت ماشینی و یا بافت دستباف است 

  تا ده رنگ  0بین  فقط اینکه در بافت کالریس اصال محدودیت رنگ نداریم در حالی که پالت رنگ بندی فرش ماشینیدوما

 است.

  سایر بافت ها هزینه ی کمتری داردبه نسبت سوم اینکه. 

 عایب بافت کالریس:م

 می رسد.عمر بافت کالریس مسلما به عمر بافت ماشینی و دستباف ن 

  نگه داری و شست و شوی بافت کالریس بسیار با دقت باید انجام گیرد چون هنز اطالعات کافی در مورد انسجام رنگ

 های کالریس نیست.

 فرش و یا تابلو فرش: عکس روینحوه سفارش چاپ 

 س می باشد.ارشی عکهمان طور که می دانید بافت کالریس بهترین روش برای بافت سف

 یعنی نقشه ی تابلو فرش و یا فرش را خودتان تعیین می کنید.

 با توجه به نقشه ی شما دقیقا همان طرح روی فرش و یا روی تابلو فرش پیاده سازی می شود. 

 بهترین روش بافت می باشد. ی سفارشی شما عزیزان جهت نقشه ها در بافت کالریس ، بدلیل رنگ بندی زیاد

 لذا جهت سفارش فرش و یا تابلو فرش به نقشه ی دلخواه خود به شیوه زیر پیش بروید:

 ابتدا نقشه و عکس مورد نظر خود را ارسال نماید:

 باشد.  fileو یا   pngنحوه ارسال عکس شما باید در قالب 

  ارسال نکنید. jpgصال از طریق واتساپ و یا با فرمت عکس ارسالی را ا

 .عکس ها را حتما در قالب گفته شده به تلگرام ارسال کنید و یا ایمیل کنید

 اندازه عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 متداول تابلو فرش:فرمت سایز اگر در قالب تابلو فرش می خواهید عکس را پیاده سازی کنید 

 50  سانتی متر 01سانتی متر در 

 01  سانتی متر 01سانتی متر در 

 01  سانتی متر 011سانتی متر در 

 011  سانتی متر 01سانتی متر در 

 011 سانتی متر 001تر در سانتی م 

 اهید پیاده سازی کنید فرمت سایز متداول فرش :ب فرش می خوو اگر که عکس مورد نظر را در قال

 0 متر 

 4 متر 

 6 متر 

 9 متر 

 00 متر 

 مکان های معتبر چاپ عکس روی فرش:

 ی که بافت کالریس را بصورت حرفه ای نجام می دهند:از جمله شهر های

 شهر فرش کاشان 



 تبدیل عکس به تابلو فرش در اصفهان 

 تبدیل عکس به تابلو فرش در شیراز 

 چاپ عکس روی فرش در تهران 

 رش دارکوب ، فرش دیبا ، تابلوفرش ریحان ، بازار فرش تهران و بازار فرش کاشان می باشد.و مراکزی چون : تابلو ف

 کلمات کلیدی:

اپ تابلو فرش چاپی , تبدیل عکس به تابلو فرش , چ ش کالریس ,رش کالریس , قیمت تابلو فرش ماشینی , تابلو فرفرش ماشینی , ف

 عکس روی فرش 


