
 

 

 کاور فرش

از زمان های قدیم فرش ایران بهترین و با کیفیت ترین نوع فرش در جهان بوده است. بنابراین باید در حفظ و نگهداری آن 

طوالنی تری حفظ شود و به آن نهایت دقت و ظرافت را به خرج داد. یکی از ابزار هایی که کمک می کند تا فرش برای مدت 

در افزایش طول عمر فرش تان سهیم  کاور فرش آسیبی نرسد، کاور فرش است. شما می توانید با استفاده از ابزاری مانند

 باشید.

 مزایای کاور فرش

 محافظت از زیبایی فرش 

 محافظت از کیفیت فرش 

 محافظت از کیفیت تار و پود و ریشه ها 

 محافظت از تمیزی فرش 

کاور شما باید از جنس و کیفیت بسیار باالیی برخوردار باشد تا توان محافظت از جنس شما را داشته باشد. ترجیحا از کاورهای 

 ضد آب استفاده کنید تا هنگامی که نوشیدنی یا هر چیزی روی آن ریخته شد، به فرش شما سرایت نکند.

 کاور ریشه فرش

ای شان قائل هستند، از ریشه فرش هم به خوبی مراقبت می کنند چون قاعدتا برای تمام افرادی که ارزش زیادی برای فرش ه

 هر کسی پیش آمده است که ریشه های فرش دچار آسیب شده و مجبور به دوردوزی یا ریشه بافی مجدد شده است.

ز بین بروند. به همین دلیل به عالوه پا خوردن زیاد هم باعث می شود رنگ ریشه های فرش تغییر کند و آلوده شوند و زودتر ا

نیاز است تا برای محافظت از آن ها راهکاری سنجیده شود. یکی از راه ها این است که ریشه های فرش را تا کرده و زیر فرش 

قرار دهید، اما این راهکار راهکار مناسبی نیست و هم با جابجایی فرش دوباره به شکل اول در می آیند و هم لگد کردن آن 

عث آسیب بیشتر به ریشه ها می شود. یا یک راه دیگر این است که با چسب پهن روی ریشه ها را بچسبانید اما به هر قسمت با

 حال به دلیل کثیف شدن چسب، مجبور می شوید آن را عوض کنید و جدا کردن چسب ها مصیبت بزرگتری ست.

اهکارهای محافظت از ریشه فرش است که در هنگام جارو پس باید به دنبال راه بهتری بود. کاور ریشه فرش یکی از بهترین ر

کردن یا تی کشیدن، ریشه های فرش را از آسیب محفوظ می دارد. فرقی نمی کند فرش شما ماشینی یا دستباف باشد، در هر 

 حال در معرض پوسیدگی قرار می گیرد.

ام دیجیتال، اقدام به تولید کاورهای با کیفیت و مجموعه تورنگ چاپ با راه اندازی خط تولید و به کارگیری دستگاه های تم

مقاوم در زمان حمل نموده است. کاور فرش هایی که پیش از این در بازار وجود داشت، طرح های ساده و پالستیکی بودند که 

افی در برابر در حمل و نقل آسیب می دیدند. جنس کاور ها از پارچه اسپان باند سوزنی )پارچه بافته نشده( است و در تحمل ک

باد و باران را داراست. این اولین بار است که یک شرکت کاور فرش پارچه ای با طرح چاپ دار تولید می کند. شما می توانید 

 برای ثبت سفارش تان با ما تماس بگیرید.

 


