
 به نظر شما معایب تابلو فرش چاپی کدام است ؟ 

 امروزه تابلو فرش های چاپی در بازار بسیار است و معایب و مزایای بسیار زیادی دارند 

 به دو شیوه به صورت تابلو فرش چاپی و تابلو فرش بافت تولید میشود  همان گونه که می دانید تابلو فرش ها

 ما  امروز قصد داریم درباره ی مزایا و معایب تابلو فرش چاپی برای شما توضیحاتی مختصر بدهیم 

 تا شما خریدار عزیز بتوانید یک تابلو فرش خوب و باکیفیت را خریداری نمایید 

  و تمام معایب این محصوالت را بفهمید

 وب را خریداری نمایید.پس تا اخر این مقاله همراه ما باشید تا بتوانید یک محصول مرغ

 

 

 تابلو فرش چاپی چیست؟

 تابلو فرش های چاپی ازا انواع تابلو فرش های ماشینی هستند 

 که به روش چاپ عکس روی تابلو فرش به تولید میرسد 

 و این نوع تابلو فرش ها یکی از مناسب ترین هدیه ها برای هدیه دادن هستند 

ا استفاده از یک تصویر به یاد ماندنی از دوستان و عزیزان خود چاپ کرده و به و شما میتوانید این تابلو فرش هارا ب

 آن ها هدیه بدهید .

 

 

 بهترین تابلو فرش چاپی:

 اولویت مهم در یک تابلو فرش که مرغوبیت تابلو فرش را نیز رقم میزند میزان تراکم تابلو فرش نیز میباشد.

 ش آن نیز باال میرود .میزان ارزهرچه تراکم تابلو فرش باال برود 



 و درواقع ظرافت آن تابلو فرش ها باال تر میرود و شباهت زیادی نسبت به تابلو فرش های دستباف پیدا میکند.

 همچنین این ظرافت در تابلو فرش های ماشینی بیشتر از تابلو فرش های بافت دیده میشود 

 

 

 معایب تابلو فرش چاپی:مهم ترین  

 نسبت به تابلو فرش های بافت داردکیفیت بسیار کمتری _

 طول عمر و ماندگاری بسیار پایین تری دارد._

 عدم نفوذ رنگ به عمق خاب _

 سرعت تولید محدود _

 

 

 معایب تابلو فرش ماشینی بافت:

 

 

 تعداد رنگ های تابلوفرش بافت بسیار محدود است _ 

 تولید طرح های کم کیفیت بخااطر تعداد رنگ های محدود _

 بسیار پایین تر نسبت به تابلو فرش چاپی  تنوع_

 

 



 ابعاد تابلو فرش  ماشینی چاپی :

 

 

 ،07در07تابلو فرش های ماشینی در ابعاد مختلف به چاپ میرسند که متداول ترین این ابعاد در اندازه های 

 بافته میشود. 07*07و 07*077  و  07* 077

 ماشینی میتوان آن ها را در ابعاد دلخواه سفارش داد.به طور کلی در این رابطه با تابلو فرش های 

 

 

 مزایا و معایب چاپ عکس دیجیتال به روی فرش :

 

 در این ماشیناالت برای تغییر رنگ و تغییر ریشه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد 

 و میتوانید در لحظه و با استفاده از یک کلیک طرح هارا نیز عوض کنید

 تنها دلیل این کار این است که مخازن موجود برای تغییر دادن رنگ ثابت است 

 و از رنگ های ثابت و یکسان استفاده میشوند 

 و قابلیت تغییر رنگ ها همانند یک دستگاه چاپ کاغذ طیف های جدید را ایجاد میکنند.

ض ه زمان زیادی برای تغییر و تعویدر حالی که یک ماشین فرش بافی برای عوض کردن یک طرح یا نقشه نیازمند

 نخ هایی ذخیره ی خاب هستیم 

 و باید نخ ها با نخ کشی و مناسب با دهانه بافت و سیستم های فرمان دهی  انتخاب رنگ هدایت شوند 

 

 مزایای چاپ دیجیتال : 



 

 نموددیجیتال در چاپ رنگ را در سه عنوان اصلی خالصه در واقع میتوان مزایای ماشین آالت چاپ 

 عدم نیاز به تغییر رنگ و استفاده ی رنگ مشابه برای تمامی طرح ها و نقشه ها_

 امکان چاپ تقریبا تمامی طرح ها و نقشه ها _

 عدم و جود محدودیت در سفارش زیاد و یا کم کار بدون توقف _

 سوالی که برای خریدار تابلو فرش های ماشینی پیش میاید این است 

 آیا میتواند دوام و ماندگاری خوبی در برابر نور و شست و شو داشته باشد یا خیر؟ که این تابلو فرش ها

در پاسخ این سوال میتوان گفت قیمت کمتر و در پرسه ی تولید ساده تر در این توع تولیدات برای خریداران و 

 بازیابی های مناسب است 

د و یا با سلیقه ی افراد خانواده تغییر دهند و که میخواهند فرش های خود را هر چند سال یک بار با تغییرات م

 همواره مدرن و به روز عمل کنند 

 

 

 مزیت چاپ دیجیتال عکس بر روی فرش:

 

 عدم محدودیت رنگ در طیف های رنگی _

 عدم نیاز به کارا های ازمایشی و نیاز به الوراتور رنگ در خط تولید_

 عدم نیاز به مخلوط کردن رنگ ها در خط تولید _

 بهره وری بسیار باال_

 عدم محدودیت در سفارش _



 رنگ اصلی  0استفاده از _

 

 

 تابلو فرش چاپی:عیوب مزایا و 

 تابلو فرش های چاپی از تعداد رنگ های بسیار باالتری نسبت به تابلو فرش های دستباف استفاده شده است 

 ارد رش نیاز به نگهداری بسیار خاصی دبزرگترین عیب تابلو فرش چاپی نکات نگهداری آن است و این تابلو ف

 که حتی ممکن است برای یک فرش ابریشمی این این نکات نگهداری الزم نباشد.

و در اثر شست و شو باعث بهم ریختگی رنگ نیز میشود پس اید درنگهداری آن تابلو فرش ها نهایت دقت را نیز 

 داشته باشیم

ز این سیستم به دلیل عدم نیاز به تغییر رنگ و نیز ساختار سب همچنین میتوان گفت دوستدار محیط زیست بودن_

 رنگ های مورد استفاده.

 

 

 معایب تابلو فرش چاپی و مقایسه ی آن با تابلو فرش:

 تابلو فرش های چاپی از نظر تولید دارای دو نوع مختلف میباشد 

 که هر کدام بر اساس شیوه ی بافت بسیار متفاوت هستند 

 چاپی که خدمتتان معرفی کردیم و یکی دیگر تابلو فرش بافت است.یکی تابلو فرش 

 که با استفاده از دستگاه های بافنده بافت میگردد.یعنی به جای این که طرح چاپ بشود 

 همانند فرش های ماشینی از همان ابتدا با به کار گیری نخ های رنگی به بافت میرسد.

 



 

 

 محدودیت های تابلو فرش چاپی :

 حدود سرعت م_

 نفوذ رنگ محدود به عمق بافت _

 قابلیت انتخاب نوع رنگو مواد شیمایی _

 محدوده استفاده از رنگ ها خارج از محدوده ی استاندارد_

 نیاز به نرم افزار های تطبیق دهنده _

 نیاز به دقت بسیار باال در کار با دستگاه و نیزو هایی اموزش دیده._

 کی از رنگ هاتوقف سیستم در صورت عدم وجود ی_

 

 

 ویژگی های تابلو فرش چاپی :

 یکی از ویژگی های تابلو فرش چاپی این است که میتوانه طیف رنگی بیشتری را برای شما پوشش بدهد 

 که داخل طبیعت گرفته شد است به طور مثال وقتی شما میخواهید یک عکس خانوادگی را به چاپ برسانید 

 رنگ استفاده شده باشد  077ممکن است داخل این است از 

 و شما با استفاده از تابلو فرش چاپی میتوانید تمامی این رنگ بندی هارا به چاپ برسانید.

 

 



 چرا تابلو فرش چاپی : 

 این هدیه برای گرفتن آنها بسیار ماندگار خواهد بود:

 اولین دلیل این است که شما میتوانید این محصول را با عکس خاطر انگیزی از عزیزانتان به چاپ برسانید _

 و به آن ها هدیه بدهید.

 تابلو فرش های چاپی معموال برای دیوار کوب های خانه ها استفاده میشود _

 یشود و همیشه در معرض دید قرار میگیردو نمای بسیار زیبایی دارد پس این هدیه در بهترین جای خانه قرار داده م

 شود.بتواند برای شما خاطره انگیز بتابلو فرش های چاپی میتواند سال های سال بدون هیچ گونه تغییری بماند و _

 

 چگونگی انجام تابلو فرش چاپی : 

 ند:یکهمان طور که گفته شد تابلو فرش چاپی به صورت چاپی بافته میشود و این فناوری چگونه عمل م

 فناوری چاپ معموال دارای ساختار یکسانی است و فقط در برخی از جزعیات ممکن است فرق داشته باشد.

که مصلن چاپ روی پارچه چاپ روی کاغذ متفاوت است و هر دوی آن ها با چاپ روی فرش تفاوت بسیار زیادی 

 دارند 

چاپ بر روی تابلو فرش همانند چاپ بر روی کاغذ است که ابتدا باید یک فرش سفید رنگ که به آن ها فرش خام 

 گفته میشود  را انتخاب نمود 

 و این فرش به داخل دستگاه رفته و طرح مورد نظر شما به روی آن چاپ میشود 

 و این فرش سفید مانند همان کاغذ در پرسه ی چاپ کاغذ میباشد.

 

 

 


