
 آیا تاکنون اصطالح عکس فرش و یا عکس تابلو فرش را شنیده اید ؟ 

 واژه ی عکس فرش به کدام یک از فرش ها و تابلو فرش های ماشینی اطالق می شود؟ 

 ایا می دانید الیاف تابلو فرش های ماشینی و چهره کدام است ؟ 

 چندین نوع تابلو فرش ماشینی وجود دارد ؟ 

 محاسبه ابعاد و اندازه تابلو فرش های ماشینی چگونه است ؟ نحوه 

 قاب مناسب عکس های چهره کدامیک از قاب ها می باشد ؟ 

 تابلو فرش مناسب قیمت کدام است؟

 میشود ؟ چهره هامت عکس یچه عاملی باعث تغییر در ق

 چگونه است ؟ شما شرایط نگهداری عکس چهره به نظر

 دوهایی که می توانیم برای هر شخصی در نظر بگیریم این است یکی از بهترین هدایا و کا

 که تابلو فرش های هدیه و چهره به آن ها بدهیم .

 با این نوع از تابلو فرش ها آشنا کنیم . شته قصد داریم شما را در این نو

 

 

 

 توضیحاتی در مورد تابلو فرش  

های باطرح مناظر ، حیوانات و یا نقاشی و مکان  طی سال های اخیر شرایطی ایجاد شده بجای خرید تابلو فرش

 های معروف جایگزین شده اند .

 جایگزین تمام موارد ذکر شده عکس های مورد عالقه و چهره اشخاص هستند .

 میتوان از این تابلو فرش های زیبا و نفیس به عنوان کادو و هدیه نیز استفاده نمود .

 امروزه به علت بروز شدن دستگاه ها و ماشین آالت صنعت فرش ، همچنین آخرین تکنولوژی ها توانسته ایم 



 پیشرفت قابل توجهی دراین زمینه داشته باشیم .

 در تولید فرش ها و تولید تابلو فرش با کیفیت باال پیشرفت چشم گیری داشته و قابل رقابت می باشیم .

 زمینه تولید تابلو فرش های چهره می باشد  یکی از این پیشرفت ها در

 

 مدل های مختلف عکس تابلو فرش 

 دونوع تابلو فرش در بازار عرضه میگردد .

 تابلو فرش های دست بافت : توسط دار قالی و بادستان توانا و هنرمند ، هنرمندان طراحی و بافته شده .

 آالتی با آخرین تکنولوژی روز دنیا ، طراحی شده و تابلو فرش ماشینی : توسط دستگاه های بروز شده و ماشین

 بافته میشوند .

 

 

 انواع تابلو فرش عکس چهره : 

 تابلو فرش های چهره به دو صورت کلی ماشینی و دستبافت تولید می شوند 

 تابلو فرش های دستبافت در مدت زمان زیادی اماده می شوند 

 عالوه بر این نسبت به تابلو فرش های چهره ماشینی قیمت بیشتری دارند 

 به همین دلیل بهتر است که به خرید تابلو فرش های چهره ماشینی بپردازیم 

 اما تابلو فرش های چهره ماشینی به دو صورت چاپی و بافتی قابل تولیدند 

 و مدت زمان آماده شدن آن ها نیز کمتر است  که تابلو فرش های چاپی در مقابل بافتی قیمت کمتری دارند

 به همین دلیل بیشتر مورد توجه قرار می گیرند .

 

 



 آماده سازی تابلو فرش ها به دو روش صورت میگیرد : 

بافت روی فرش : دراین روش عکس هایی که توسط مشتری به شرکت ارسال شده را ، شرکت به نقشه آن 

 فنده تحویل داده میشود .تبدیل و سپس برای بافتن آن به با

چاپ روی فرش : دراین جا فرش ها را به صورت خام با رنگ های کرم یا سفید توسط دستگاه ها بافته می 

 شوند .

بعد از بافت فرش به صورت خام ، برای چاپ روی آن برای دستگاه ارسال و سپس عکس روی آن چاپ می 

 شود .

 

 

 

 فرش  نحوه محاسبه ابعاد و اندازه عکس تابلو

برای انتخاب و اندازه تابلو فرش دقت کافی داشته باشید تا متناسب با فضای مورد نیاز تابلوی خود را انتخاب 

 نمایید .

 تابلو فرش های با ابعاد و اندازه های کوچک درمحیط های کاری و یا اتاق استفاده میکنند .

 اندازه های کوچک خریداری و استفاده نکنید .تا جایی که امکان پذیر است از خرید تابلو فرش های با 

 کوچک بودن تابلو فرش میتواند روی کیفیت ، ظرافت و طراحی آن تاثیر منفی بگذارد .

 

 نکات قابل توجه برای ارسال عکس و تبدیل آن به تابلو فرش 

 

 

 رمایید :ف توجه داشته باشید برای داشتن یک تابلو فرش باکیفت عکس باال باید چند نتکه را رعایت

 عکس های خود را حضوری یا توسط پیام رسان های مختلف برای شرکت ارسال کرده و تحویل دهید .



 حتما عکس ها را با کیفیت باال و فایل اصلی آن ارسال کنید . 

 برای ارسال چندین عکس به شرکت حتما آنها را به صورت فایل زیپ شده تبدیل و سپس ارسال نمایید .

 مکان دارد عکس های خود رابا گوشی نگرفته و ارسال نکنید .تا جایی که ا

 زیرا دارای کیفیت پایین و مناسب تابلو فرش نیست . 

 تا جای ممکن عکس های خود را از آتلیه تهیه و سپس ارسال نمایید .

 مراقب نوع فرمت ارسال برای شرکت و چاپ باشید .

 و فرش نمود .زیرا نمی توان با هر فرمتی عکس را تبدیل به تال

 

 

 

 

 قاب مناسب عکس تابلو فرش 

 درهنگام انتخاب و خرید قاب مراقب نوع تابلو فرش خود باشید .

 دقت کافی در انتخاب جنس قاب متناسب با تابلو رو دارا باشید .

 برای انتخاب قاب تابلو فرش دکوراسیون منزل خود را مد نظر گرفته باشید .

 مراقب رنگ دیواری که تابلو فرش روی آن نصب می شود باشد .در هنگام خرید قاب تابلو فرش 

 موقع خرید قاب به رنگ قاب و تابلو فرش دقت کنید تا بایکدیگر هماهنگ بوده باشند .

 مراقب باشید و این نکته را مد نظر داشته باشید تا تابلو فرش خود رت بعد از قابی نمودن هرگز شیشه نکنید .

 پوسیدگی تابلو فرش شما شده و تابلو فرش از بین میرود .چرا که باعث فرسودگی 

 

 



 تابلو فرش مناسب قیمت کدام است؟

 برای خرید یک تابلو فرش مناسب قیمت باید به یکسری نکات توجه کرد .

 جنس الیاف و نخ به کار برده شده در تابلو فرش ها میتواند قیمت آن را تا حدود قابل توجهی کم یا زیاد کند .

و قیمت نسبتا  نخ ها ارزشمثال جنس ابرشیم که دارای کیفیت و زیبایی باالیی برخورد است نسبت به سایر  برای

 باالیی دارند .

 اندازه و ابعاد تابلو فرش در قیمت آن ها می تواند تاثیر گذار باشد .

 د .از دیگر عوامل تاثیر گذار قیمت تابلو فرش ها ، اندازه و ابعاد قاب مورد نظر می باش

 نقشه تابلو فرش ، طراحی و رنگ آمیزی تابلو فرش نیز در تغییر قیمت آن بسیار موثر است . 

 

 

 مت عکس تابلو فرش میشود ؟یچه عاملی باعث تغییر در ق

همان طور که عرض شد و به آن اشاره کردیم ، رنگ ، طرح و نقشه و همچنین ابعاد از مهمترین عوامل موثر در 

 تغییر قیمت تابلو فرش ها است . 

یکی دیگر از عوامل تغیر در قیمت تابلو فرش ها می توان به تغییر اندازه و ابعاد و همچنین رنگ و طرح و نوع 

 قاب آن نام برد . 

 راکم تابلو فرش ها نیز جز دیگر عواملی است که در قیمت تابلو ها اثر گذار است. شانه و ت

 

 

 به نظر شما شرایط نگهداری عکس تابلو فرش چگونه است ؟

 

 تابلو فرش خود را در محل ، فضای مناسب نصب نمایید .

 . تابلو فرش های خود را در محیط تارک و در بسته به هیچ عنوان نگهداری و نصب نکنید



 درصورت نگهداری در محیط های بسته حد اقل ماهی یکبار باید به آن ها سر بزنید .

 تابلو فرش نباید هیچگونه تماس مستقیم با دیوار گچی و یا آهکی داشته باشد .

 زیرا باعث از بین رفتن بافت فرش میشود . 

 بپرهیزید .از نصب در محلی که نور مستقیم خورشید وجود دارد 

 نگهداری در محل های مرطوب جدا خودداری کنید .از نصب و 

 به علت ظرافت و زیبایی تابلو فرش ها هیچگاه تابلو فرش بدون قاب را لوله نکنید .

 از کوبیدن مستقیم میخ روی تابلو فرش جلوگیری نمایید . 

 زیرا در صورت پوسیدگی و زنگ زدگی میخ باعث از بین رفتن بافت تابلو فرش ها میشوند .


