
 کاور فرش

 

 کاور فرش چیست؟

. برخالف موکت که تمام پوشاندمیکه از اسمش معلوم است کاور فرش قسمتی از فرش یا زمین را  طورهمان

تغییر  (یک: شودمیکاور فرش تنها برای دو دلیل اصلی استفاده  پوشاندمیزمین را دیوار تا دیوار  هایقسمت

از فرش یا قسمتی از زمین خانه.و مراقبت  دارینگهخانه دو(  دکوراسیون  

به یک محیط معمولی با افزودن رنگ، طراحی و جنس جدید  فردیمنحصربهبا خرید کاور فرش شکل جدید و 

محیط را  توانیدمیو خبر خوب این است که در انتخاب انواع کاور فرش هیچ محدودیتی وجود ندارد و  دهیدمی

ساده هم انتخاب کنید. چیزیکو  دربیاوریدبه شکل دلخواهتان   

 

خرید کاور فرش فواید  

فرشی  کنیدمیدکوراسیون محیط خانه به هم بیایند. اگر حس  هایالمانکمک کند تا تمام  تواندمیکاور فرش 

نگاهی  حتماًبا خرید فرش جدید هزینه کنید،  خواهیدنمیاما  خوردنمیکه انتخاب کردید دیگر به فضای خانه 

.ددربیاوریتا خانه را به شکل دلخواهتان  کاربهدست سریعاًرش بیندازید چون به قیمت کاور ف  

از  ترهزینهکمو  ترراحتی کاور فرش بسیار راحت است چون بسیار سبک است. تمیز کردن کاور فرش جایبهجا 

 تواندمی ایسلیقهو هر  شودمیمختلفی تولید  هایجنسو  هاطرح، هاشکلفرش و موکت است و کاور فرش در 

موکت کردن تمام زمین خانه یا  جایبه ترمدرن هایخانهاستفاده کند. امروزه در بسیاری از  هایشمزیتاز 

زیرا در این  کنندمیاستفاده از فرش های گران قیمت تنها از یک کاور فرش طرح دار با جنس خوب استفاده 

 ترعقالنیهستند انتخاب کاور فرش  هاهزینهن و در زما جوییصرفهعصر که همه سرشان شلوغ است و دنبال 

 است.

 

 چگونه از کاور فرش استفاده کنیم

ممکن است طرز استفاده مخصوص به  هاآنو بعضی از  شودمیانواع مختلفی تولید  هاجنسکاور فرش در 

چند روش کلی  والًمعماما  ؛در هنگام خرید در اختیار شما قرار خواهد گرفت حتماًخودشان را داشته باشند که 

کاور فرش را مستقیم روی زمین یا موکت قرار دهید تا کمی  توانیدمیاستفاده از کاور فرش وجود دارد. شما 



استفاده کاور فرش قرار دادن آن روی فرش است به صورتی که  ترینمهماما  ؛رنگ و زیبایی به خانه اضافه شود

مختلفی دارند.  هایاستفادهانواع کاور فرش  دیگری دارد. معلوم نباشد فرشی در زیرش قرار دارد و طرح اصالً

برای ورودی خانه یا راهرو استفاده کرد. جنس کاور فرش هم در نحوه استفاده از  توانمیکاور فرش کوچک را 

و زیاد کاربردی  رودمیاست بیشتر برای زیبایی به کار  ترظریفآن نقش مهمی دارد. کاور فرش با نخ طبیعی که 

مناسب است و  وآمدرفتپر  هایمحیطت چون اکثر قابل شستشو نیستند اما کاور فرش پلی پروپلینی برای نیس

است چون قابلیت شستشو دارد. ترکاربردی  

 

 


