
 

 شرکتاطالعات 

سلیمی به معنی یکی از نقوش تزئینی در فرش و سایر هنرهای سنتی ایرانی است. برند معتبر گروه تخصصی فرش اسلیمی به همت ا

 . هجری شمسی تاسیس و بنیان گذاری شد ۹۷۳۱ آقای مهندس محمد سعیدپور در مرداد ماه سال

تحصیالت دانشگاهی ایشان در زمینه طراحی و تولید فرش دستبافت و مدیریت تکیه بر چندین دهه تجربیات خانوادگی ، تخصص و 

صنایع نساجی استان یزد واقع در قلب کشور پهناور ایران ، اولین شهر خشت و خام و دومین شهر تاریخی جهان، باعث شد تا این 

به  آموزش و مشاوره ، طراحی عرصه خدمات مجموعه بتواند پس از راه اندازی با کسب تجارب ارزشمند به موفقیتهای چشمگیری در

 . جامعه فرش دستباف، ماشینی و سایر منسوجات استان، دستیابی پیدا نماید

 قطبهای از یکی که کاشان باستانی شهر به یزد از ش.  ه ۱۹۳۱ در جهت توسعه فرش اسلیمی، دفتر مرکزی و کارخانه از ابتدای سال

 . ماشینی ایران و جهان می باشد ، منتقل گردید فرش صنعتی و دستباف فرش سنتی

شرکت اسلیمی نقش سپهر )سهامی خاص( نام هلدینگ تخصصی اسلیمی است که با دارا بودن تیم و مراکز حرفه ای و مجربی از طراحان 

بازرگانی فرش های هنری، مهندسین و متخصصین برنامه ریزی و تولید هم اکنون در زمینه طراحی، تامین، بافت، ساخت، تجارت و 

سفارشی و نفیس قواره بزرگ )فرش سایز بزرگ(، خاص و یکپارچه )فرش بزرگ پارچه( ماشینی، دستبافت، ماشین بافت و هند تافتینگ 

 . برای بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای متعدد جهان فعالیت می نماید

ننده بزرگترین فرشهای یکپارچه ماشینی دنیا می کوشد تا با انطباق گروه تخصصی فرش اسلیمی به عنوان اولین طراح ، مبتکر و ساز

اینگونه فرش ها با ویژگی های منحصر به فرد موجود در هر دکوراسیون همراه با در نظر گرفتن سالیق شخصی مشتریان و کارفرمایان 

همواره رضایت آنان  ...لن و تاالرهای بزرگ و اماکنی چون منازل مسکونی ، ساختمان های لوکس و الکچری، مساجد، هتلها و کاخها، سا

 . را به نحو احسن جلب نموده و مسئولیت اجتماعی خویش را در مقابل جامعه مورد هدف خدمات و تولیدات خود ادا نماید

تراکم فرشها و حتی ضمنا هر گونه سواالتی در رابطه با طرح و نقشه ، سایز ، ابعاد ، مساحت ، شکل ، رنگ ، جنس ، رجشمار ، شانه و 

ستون و قناسی های متعدد موجود در محل نصب و قرارگیری فرشها ضمن برگزاری جلسات تخصصی مشاوره توسط کارشناسان خبره 

 . فرش اسلیمی به دقت ارزیابی شده و به نحوی مناسب پاسخ داده خواهد شد
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