
شاید خیلی از ما بخواهیم برای مناسبت های مختلف تابلو فرش هدیه بدهیم راستی قیمت تابلو فرش سفارشی چقدر 

 است ؟ 

 امروزه بازار هدیه دادن تابلو فرش ها برای مراسم های مختلف مانند ولنتاین روز پدر , روز مادر , بسیار داغ است 

 همواره نیز مردم به دنبال دادن کادویی ارزشمند هستند که ماندگاری داشته باشد 

 به همین دلیل باید شرایط و نحوه سفارش این تابلو فرش ها را بدانیم 

 از طرف دیگر با کیفیت آن ها آشنا باشیم تا بدانیم که کدام تابلو فرش ها برای سفارش بهترند؟ 

 و فرش های معمولی را نیز برای هدیه دادن انتخاب کرد؟ به نظر شما آیا می توان تابل

 تفاوت تابلو فرش در کجاست ؟

 چیست ؟ نکات مهم برای سفارش تابلو فرش 

 قیمت تابلو فرش سفارشی به چه عواملی بستگی دارد؟

 تابلو فرش سفارشی چه نوع تابلو فرشی است؟

 قیمت تابلوفرش های سفارشی چیست ؟

 

 

 مقدمه تابلو فرش 

تابلو فرش ها در کنار فرش ، یکی دیگر از هنر های منحصر به فرد است که  به مرور زمان جایگاه و محبوبیت  

 خاصی پیدا کرده .

در زندگی مردم نیز جایگاه مخصوص به خود را داشته ، همچنین بعد از فرش ماشینی تابلو فرش ها محبوبیت پیدا 

 کرده اند .

 



 

 تفاوت تابلو فرش در کجاست ؟

 تابلو فرش های دست بافت تفاوت چندانی با قالی های دستبافت ندارند .

 هردوی آنها به یک روش بافته میشوند ولی در تابلو فرش های دست بافت و ماشینی بسیار تفاوت وجود دارد .

 یکی از این تفاوت ها ظرافت بافت تابلو فرش هاست و قابل مشاهده و به راحتی میشود تشخیص داد .

 ن در سایز تابلو فرش هاست .علت آ

 تری نسبت به فرش های دست بافت دارند  تابلو فرش های دست بافت ، چون اندازه و مقیاس کوچک

 میتوان گفت تنوع در رنگ و نقش و حتی مدل آن ها بسیار است .

 در نتیجه کار حساس تر خواهد بود . 

 ت و هم از لحاظ بافت آن تفاوت بسیاری وجود ندارد .بین تابلو فرش های ماشینی و دست بافت ، هم از لحاظ ظراف

 زیرا هردوی آن توسط دستگاه بافته میشوند .

 

 

 نکات مهم برای سفارش تابلو فرش

 

 

 هنگامی که تابلو فرش چهره سفارش می دهید ، ینی درواقع شما به دنبال اثری ماندگار و هنری خواهید بود .

بین بافت تصویری و چاپ دیجیتال بسیار متفاوت است ، پس هنگام خرید به این نکته حتما دقت و توجه کافی 

 داشته باشید . 

 برای چاپ عکس روی تابلو فرش حتما باید عکس شما درای کیفیت باال و حجمی مناسب باشد .



 ک فایل فشرده ارسال نمایید .زمان ارسال عکس های مختلف و تعداد باال ، تمامی عکس ها را درقالب ی

متاسفانه برخی با ارسال عکس های بی کیفیت که توسط گوشی گرفته شده انتظار تابلو فرش باکیفیت باال انتظار 

 دارند.

لطفا برای سفارش تابلو عکس ، عکس های خود را از آتلیه تهیه و باگوشی با نور وکیفیت باال و مناسب 

 عکسبرداری نمایید.

 میتوانید تابلو فرش های خود را متناسب با ابعاد و اندازه عکس خود انتخاب نمایید .تا 

 

 جنس تابلو فرش

 برای تولید و بافت تابلو فرش ها از نخ های ابریشم ، مرینوس تبریز  و پشم استفاده میشود .

 برخی مواقع از الیاف مصنوعی همچون آکرولیک نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

 بریشم : برای بهتر شدن جنس و مقاومت باال نسبت به الیاف دیگر کیفیت باالیی بر خوردار است .نخ ا

 ارزش این تابلو فرش ها بسیار باال ست و دارای قیمت گرانی میباشد .

 نخ مرینوس : از الیاف درجه دوم میباشد و نسبت به نخ پشم مقاومت و کیفیت باال تری قرار دارد .

 مرینوس باریکتر از پشم میباشند و بافت حاصله زیباتر است .نکته : نخ های 

 نکته : متاسفانه الیاف پشمی در طول زمان دچار ساییدگی میشوند اما نخ های مرینوس این طور نیست .

 

 

 اندازه و ابعاد تابلو فرش

 

 



 ی نکنید .میتوانید خریداربرای خرید تابلو فرش به این نکته توجه داشته باشید که از تابلو رش های کوچک تا 

 علت استفاده نکردن از تابلو فرش هایی با ابعاد کوچک به چند دلیل است که در ذیل به آن اشاره میکنیم :

 تاثیر قابل توجهی روی کیفیت طرح رویه تابلو شما خواد داشت و آن را کم میکند .

 از میزان ظرافت و زیبایی تابلو شما کاسته خواهد شد .

 

 فرش سفارشی چه نوع تابلو فرشی است؟تابلو 

 

 

 تابلو فرشی است که ابعاد و اندازه آن توسط مشتری داده شده و مطابق میل مشتری بافته می شود .

دراین نوع تابلو ها ، افراد عکس چهره ، منظره و یا عکس به خصوصی که مد نظر دارند را برای تبدیل به تابلو فرش 

 ارسال میکنند . 

 رش ها میتوانید برای هدیه دادن ، کادوی تولد و یا هر عنوانی که مد نظر دارین استفاده کنید .از تابلو ف

 

 انواع تابلو فرش سفارشی: 

 تابلو فرش های سفارشی به دو دسته مهم تقسیم بندی می شوند 

 تابلو فرش های سفارشی چاپی 

 تابلو فرش های سفارشی بافتی 

 کارهای چاپ همان هایی هستند که روی فرش ماشینی به وسیله فناوری سابلیمیشن  و یا کالریس چاپ می شوند 

 اما تابلو فرش های سفارشی بافتی تابلو فرش هایی هستند که رنگ به رنگ آن ها روی فرش ماشینی بافت می شوند 

 ی با اصالت تری هستند تابلو فرش های سفارشی بافتی قیمت بیشتری دارند زیرا که کارها



اما قیمت تابلو فرش های سفارشی چاپی بسیار کم تر است به همین دلیل بسیاری ترجیح می دهند تابلو فرش 

 سفارشی چاپی هدیه دهند 

 پیشنهاد ما به شما این است که اگر می خواهید تابلو فرشی زیبا برای خود داشته باشید بافت سفارش بدهید . 

 

 سفارشی به چه عواملی بستگی دارد؟قیمت تابلو فرش 

 

 

 قیمت تابلو فرش ها در هر جایی متفاوت می باشد مخصوصا اگر دارای تفاوت ها و ویژگی هایی باشند .

 علت متغیر بودن تبلو فرش ها به عواملی بستگی دارد که به آن اشاره می کنیم :

 آن تاثیر گذار باشد. درتابلو فرش میتواند در قیمتنوع الیاف و نخ به کار گیری شده 

 ابعاد و اندازه تابلو فرش یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار است .

 مهم ترین عامل تعیین قیمت تابلو فرش ها نوع طرح و نقشه استفاده شده در آن ها است .

 

 

 تابلو فرشو شرایط نگهداری بیان نحوه نصب 

 

 

 نصب کرد . تابلو فرش ها را هرگز نباید به صورت مستقیم روی دیوار

هرگز میخ را نباید روی آنها کوبید باعث پارگی فرش میشود و همچنین درصورت زنگ زدگی میخ لکه ای بد 

 رنگ روی فرش ایجاد میکند .



 عدم قرار دادن تابلو فرش در معرض مشتقیم رطوبت ، چرا که باعث پوسیدگی میشود .

 رفتن زیبایی آن میشود .هرگز تابلو فرش خود را لوله نکنید زیرا باعث ازبین 

هیچ وقت بدون قاب مناسب تابلو فرش خود را روی دیوار نصب نکنید زیرا قاب باعث جلوه دادن به تابلو فرش شما 

 خواهد شد .

 

 

 

 تابلو فرش و قیمت آن 

 

 

 قیمت تابلو فرش ها به عوامل مختلفی بستگی دارد .

برده شده نخ آن میباشد که مهم ترین فکتور آن محسوب  از عوامل تعیین کننده قیمت تابلو فرش ، جنس به کار

 میشود .

از دیگر عوامل میتوان به سایز ، ابعاد و اندازه هریک از تابلو فرش ها اشاره کرد که در صورت تغییر اندازه قیمت نیز 

 تغییر خواهد کرد . 

، کیفیت آن نیز  بستگی به نوع دستگاهیکی دیگر از عوامل را میتوان کیفیت فرش بافته شده نام برد که هر شرکتی 

 تغییر میکند .

 قیمت تابلو فرش چاپ شده کمتر از تابلو فرش بافته شده است که خود از عامالن تغییر قیمت تابلو فرش است .

 زیرا  دستگاه باید از طراحی و بافت دیگر طرح ها جلوگیری و صرفا برای طرح مشتری وقت بگذارد .

 قیمت تابلو فرش ها خواهد شد . ایشهمین امر سبب افز


