
 قیمت گلیم فرش ماشینی ساوین:

 همواره چیزی که ذهن خریداران گلیم فرش را به خود مشغول می کند در رده ی اول قیمت گلیم فرش ماشینی می باشد.

 و بعد از قیمت گلیم فرش ، کیفیت گلیم فرش ماشینی و اینکه گلیم فرش را از کجا تهیه کنند؟

 یکی از بهترین برندهای بافت گلیم فرش ، گلیم فرش ساوین می باشد.

 که جهت اصل بودن و نیز قیمت گلیم فرش ماشینی ساوین تا ادامه مقاله با ما همراه باشید.

 گلیم فرش ماشینی:

 در ابتدای امر گلیم فرش نیز مانند فرش بصورت دستباف بافت زده می شد.

ماشینی نیز بافت زده که بعدها با ماشینی شدن و پیشرفت تکنولوژی بخصوص در صنعت نساجی در کنار فرش ماشینی گلیم فرش 

 شد.

 گلیم فرش ماشینی در دسته فرش ماشینی مدرن و فرش فانتزی جای می گیرد.

 لذا نقشه ی گلیم فرش ماشینی با نقشه ی فرش ماشینی طرح کالسیک کامال متفاوت است.

 ضمن اینکه بافت گلیم فرش ماشینی متفاوت از بافت فرش ماشینی می باشد.

فرش ماشینی متفاوت از دستگاه تولیدی فرش ماشینی است.لذا دستگاه تولیدی گلیم   

 تعیین قیمت گلیم فرش ماشینی:

عوامل متعددی هم در کیفیت و هم در قیمت گلیم فرش تاثیر می گذارند که با بررسی این عوامل می توانیم انتخاب درست و اصولی 

 در خرید گلیم فرش داشته باشیم.

ت گلیم فرش ماشینی ساوین به شرح زیر می باشد:مهم ترین عوامل تاثیر گزار بر قیم  

 نخ گلیم فرش ماشینی 

 شانه گلیم فرش ماشینی 

 تراکم گلیم فرش ماشینی 

 وزن گلیم فرش ماشینی 

 رنگ بندی گلیم فرش ماشینی 

 متراژ گلیم فرش ماشینی 

 شانه گلیم فرش :

 ند.شانه ی گلیم فرش به تعداد گره های عرضی در یک متر مربع از گلیم می گوی

 شانه گلیم فرش همان تراکم عرضی گلیم فرش می باشد.

بطوری که با افزایش شانه در گلیم فرش ضخامت گلیم فرش افزایش می یابد ، ضمن اینکه نقشه ی گلیم فرش خودش را بهتر نشان 

 می دهد.

 لذا با افزایش شانه در گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش ماشینی نیز افزایش خواهد یافت.

 شانه گلیم فرش ماشینی بدلیل نقشه ی ساده تر گلیم نسبت به فرش زیاد باال انتخاب نمی شود.

 خواهد بود. 033تا  023و روتین شانه هایی گلیم فرش بین 

 تراکم گلیم فرش:

 ته می شود.گره های طولی در یک متر مربع از گلیم گفلیم فرش به تعداد تراکم گ



 لیم فرش همان تراکم طولی گلیم فرش می باشد.تراکم گ

 بطوری که با افزایش تراکم گلیم فرش ، تراکم و فشردگی نخ خاب گلیم فرش که جز نخ اصلی گلیم فرش است بیشتر می شود.

 ر می شود به طبع کیفیت گلیم فرش باال می رود.لذا بافت گلیم فرش که متراکم تر و سفت ت

 شانه و تراکم گلیم فرش متناسب با هم جابجا می شوند. بطوری که در گلیم فرش نیز نیاز به انتخاب تراکم باال نیست.

 همچنین با افزایش تراکم و فشردگی نخ خاب از ارتفاع نخ خاب کاسته می شود و بافت گلیم فرش نازک تر می شود.

 ای گلیم فرش که به خودی خود بافت نازکی دارد اصال نیاز به انتخاب تراکم های باال نمی باشد.و بر

 همچنین که با افزایش تراکم گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش ماشینی نیز افزایش را خواهد داشت.

 نخ گلیم فرش :

 نخ های بکار رفته در گلیم فرش به سه وجه هستند:

 نخ خاب 

 نخ تار 

  پودنخ 

 ین نخ های کنار هم بافت گلیم فرش را تشکیل می دهند و هر کدام جنس های مختلفی را دارند:ا

 نخ خاب:

 اصلی ترین نخ گلیم فرش نخ خاب می باشد ، نخ خاب هشتاد درصد بافت گلیم فرش را بخود اختصاص می دهد.

 بینیم.نخ های خاب گلیم فرش همان نخ هایی هستند که ما در ظاهر گلیم فرش می 

 در یک گلیم فرش ماشینی ما دیگر از نخ های طبیعی استفاده نمی کنیم و باید به سراغ الیاف مصنوعی برویم.

 در بافت گلیم فرش ماشینی نخ اکرولیک هیت ست شده است. و یا الیاف مصنوعی بهترین نخ

 با نخ اکرولیک که بهترین نخ می باشد افزایش قیمت گلیم فرش را در پی خواهد داشت.لذا قیمت گلیم فرش ماشینی 

 نخ تار:

 نخ تار جز نخ های فرعی گلیم فرش است که در داخل گلیم فرش وجود دارد و ما نمی توانیم ببینیم.

 نخ تار به دور نخ خاب پیچیده می شود و موجب استحکام نخ خاب می شود.

 بهترین جنس برای نخ تار پنبه و فیالمنت را می توان ذکر کرد.

 نخ پود:

 نبی در بافت گلیم فرش است که در ظاهر گلیم فرش نمی بینیم.نخ پود نیز مانند نخ تار جز نخ های جا

 استحکام بیشتر گلیم فرش می شود. و به دور نخ خاب پیچیده می شود و موجب

 بهترین جنس برای نخ پود نیز نخ پنبه و نخ فالمنت می باشد.

 وزن گلیم فرش:

 امل مهم هم بر کیفیت و هم بر قیمت گلیم فرش می باشد.وزن گلیم فرش ماشینی یک ع

افزایش وزن گلیم فرش گویای این مطلب است که نخ بیشتری در بافت گلیم فرش به کار می رود و نیز شانه گلیم فرش  بطوری که

 بیشتر می باشد.



 لذا وزن گلیم فرش نشان از مرغوبیت گلیم فرش دارد ، ضمن اینکه قیمت گلیم فرش نیز افزایش می یابد.

 به باال باید باشد. 2.0متری چیزی حدود  22وزن گلیم فرش ماشینی 

 رنگ بندی گلیم فرش:

 رنگ بندی گلیم فرش شامل دو مورد است:

 پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 نگ زمینه گلیم فرشو نیز ر 

 رنگ زمینه ای گلیم فرش که نه تاثیری بر مرغوبیت گلیم دارد و نه تاثیری بر قیمت گلیم فرش دارد.

 اما پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت گلیم فرش به کار رفته است.

 اهد بود.پالت رنگ بندی گلیم فرش هر چه که بیشتر باشد رخ گلیم فرش زیباتر خو

 ضمن اینکه قیمت گلیم فرش نیز با افزایش نخ های رنگی گلیم فرش بیشتر خواهد شد.

 رنگ می باشد. 6تا  4روتین پالت رنگ بندی گلیم فرش بین 

 متراژ گلیم فرش:

 مسلما با افزایش متراژ گلیم فرش ، قیمت گلیم فرش نیز افزایش را دارد.

 گلیم فرش ما سه نوع متراژ معرفی می کنیم.در مورد متراژ 

 سایز اصلی گلیم فرش 

 سایز فرعی گلیم فرش 

 سایز رولی گلیم فرش 

 سایز سفارشی گلیم فرش 

 سایز اصلی گلیم فرش:

 شامل سایز های بزرگی چون:

  سانتی متر 4د  0: سایز متری 22گلیم فرش 

  نتی مترسا 0.0د  2.0: سایز متری 9گلیم فرش 

  سانتی متر 0در  2: سایز متری 6گلیم فرش 

  سانتی متر 2.0در  2.0: سایز متری 4گلیم فرش 

 سایز های فرعی گلیم فرش:

 گلیم فرش دایره ای 

 گلیم فرش در ابعاد رو پله ای 

  راهروییگلیم فرش 

 گلیم فرش در ابعاد پادری 

 سایز های رولی گلیم فرش:

 گلیم فرش ها معموال بصورت رل هایی با عرض ثابت و طول متغیر بافت زده می شوند.

وجود دارد که بسته به نیاز شما و در هر طولی که بخواهید برش زده و زیگزاگ می  2.0سانت تا  03عرض های گلیم فرش از 

 شود.



 فرش رولی براحتی می توانید سایز مورد نظر خود را پیدا کنید. لذا در گلیم

 سایز سفارشی گلیم فرش:

اگر به هر دلیلی سایز های مورد نظر شما در سه مورد گفته شده نبود ، شرکت تولیدی گلیم فرش سایز مورد نظر شما را بافت می 

 زند.

 منتهای مراتب در مورد سایز سفارشی نقشه ی گلیم فرش مجددا طراحی می شود که شما متقبل یه هزینه طراحی نیز می شوید.
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