
 

 بیوگرافی شرکت

ما را متناسب با هر اندازه و شکلی از پالن معماری و دکوراسیون داخلی گروه تخصصی فرش اسلیمی قادر است درخواستهای خاص ش

محل مورد نظرتان ، حتی با وجود ستون، قناسی، فرورفتگی و برآمدگیهای متعدد موجود در آن مکان و پس از نقشه برداری با 

ه به انتخاب و تائید شما قبال رسیده است دوربینهای پیشرفته دقیق لیزری و انجام محاسبات تخصصی بر روی طرح، نقشه و رنگبندی ک

در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به طراحی فرش مربوطه نموده و با مدرنترین تکنولوژیهای فرش ماشینی روز دنیا، پس از بافت و انجام 

اخت و نصب حرفه ای کنترلهای منظم و مداوم در خطوط تولید خویش و پس از حمل قطعات در محل پروژه اقدام به یکپارچه سازی، س

 . فرش نماید

از ویژگیهای ممتاز یکپارچه بودن فرش بزرگپارچه و سایز بزرگ یک تیکه در اماکن عمومی و پرترددی چون مساجد، حسنیه ها، البی 

 به توان می  ...هتل، راهرو و اتاقهای هتل ، تاالر و سالن اجتماعات بزرگ، سالنهای پذیرایی، جلسات و اماکن لوکس و الکچری، کاخها و 

 : کرد اشاره زیر موارد

راحتی و داشتن احساس خوب و نرمی مضاعف در موقع تردد و نشستن های مداوم و طوالنی بر روی این فرش ها، علی الخصوص برای  -۱

افراد مسن دارای مشکالت درد زانو و پا که به دلیل استفاده از الیه آندرالی )فوم فرش( در زیر سطح یکپارچه فرش کامال محسوس و 

یز مناسبترین عایق در برابر رطوبت ، حرارت و برودت های مازاد در مکان محسوب شده و عاملی برای افزایش موثر می باشد . این الیه ن

 . گردد نرمی و ضخامت دهی بیشتر به فرشهایی با ظرافت بافت در شانه و تراکم های باالتر محسوب می

و بزرگ سایز مذکور حتی درگوشه ها، اطراف و  به واسطه پوشش یکدست ، یک تکه و همه جانبه کف مکان توسط فرش یکپارچه -۲

مابین ستونها ، قسمتهای قناس و فرورفته مکان ، عملیات نظافت با جارو برقی و یا حتی جارو دستی به صورتی فوق العاده سریعتر و 

ریز مازاد در مکان خواهد  راحتر انجام می گیرد . در این حالت سطح فرش فاقد هرگونه فاصله، شیار و محلی برای تجمع آشغال و ذرات

 . بود

در این روش طول عمر استفاده از فرش بسیار زیاد خواهد بود و در این مدت به هیچ عنوان فرش از محل نصب و قرارگیری خود نه  -۳

ه هشتاد هجری جابجا شده و نه صدمه ای خواهد دید. این موضوع را می توان از عملکرد و نتیجه اولین ابتکارات این گروه در اوایل ده

 . شمسی تاکنون در پروژه های انجام شده مورد بررسی و بازدید قرار داد

شستشو و طهارت تمیز و مرتب فرشهای یکپارچه و بزرگپاچه طراحی ، ساخت و نصب شده توسط شرکت فرش اسلیمی با رعایت  -۴

محل نصب انجام خواهد پذیرفت. این اقدام با بهره گیری اصول اسالمی ، همگی در مکان و بدون هیچگونه جابجایی و جدا نمودن فرش از 

از ماشین آالت مجهز و پیشرفته تنظیف متصل به آب کر و دارای مکنده قوی آب کثیف و به صورت درجا در محل به نحوی که پس از 

تفاده خواهد بود ، صورت می گیرد طی چند ساعتی کوتاه از این اقدام ، فرش عاری از هرگونه لکه ، غبار ، چرک و کامال خشک و قابل اس

. نکته قابل توجه اینکه برای ساختمانهای مورد نظر ضمن دریافت مشاوره های تخصصی با تیم کارشناسان فنی فرش اسلیمی ، تهیه و 

صول نظافت و خرید دستگاه شستشو مناسب ، اقدامی موثر بوده تا در زمانهای ضروری و الزم بتوان به نحوی سریع ، آسان و با رعایت ا

 . ضد عفونی الزم ، شستشوی مکان را بدون حضور تیم تنظیف پیمانکار انجام داد

جنس نخ بکار رفته در فرشهای بزرگپارچه و یکپارچه فرش اسلیمی ، صددرصد مرغوب و درجه یک بوده که در برابر رطوبت، نور  -۵

گی، پرزدهی خارج از عرف، رنگ پریدگی و سایش نداشته و در آفتاب ، حرارت غیر مستقیم و شستشو هیچگونه پوسیدگی، بید خورد

برابر پاخوردن و فشارهای سطحی دارای مقاومت باال بوده و تحت هیچ شرایطی از عمر مفید آن کسر نخواهد شد. مگر تنها به واسطه 

ه تخصصی فرش اسلیمی قابل عامل آتشسوزی که آن هم اگر به صورت موضعی و محدود باشد با مشاوره و پشتیبانی تیم فنی گرو

 . رفوگری و ترمیم می باشد

انتخاب شانه )به تعداد گره در یک متر عرض فرش ماشینی ، شانه گویند( بر اساس میزان سرمایه گذاری سفارش دهنده و با در نظر  -۶

شانه، این  011و  ۵11شانه نسبت به  ۱۲11و  ۱111گرفتن ویژگی مهم ظرافت و وضوح، زیبایی نقوش و رنگها که در شانه های باالتر مانند 

زیبایی و وضوح بیشتر است، صورت می پذیرد. موضوع عملکرد و عمر مفید فرش یکپارچه به طور مثال صددرصد اکرولیک مرغوب در 

 . بین همه شانه های مختلف اشاره شده به غیر از عامل مهم زیبایی و ظرافت تقریبا یکسان خواهد بود



 

 تماس با شرکت

قمصر ، کوچه گالب )باسکول( ، ساختمان شماره -جاده کاشان 2دفتر مرکزی و کارخانه : کاشان ، کیلومتر آدرس: 

45 

۱۳۱-444۵-۱۱۱2تلفن:   

۱۱۱۱۳۳۱۵2۱۰مشاوره :   

 info@eslimicarpet.com           https://eslimicarpet.com : ایمیل

  Telegram:     https://t.me/eslimi_carpet 

   Facebook:   https://www.facebook.com/eslimicarpet.group/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgHl2OHpEy1GMTvRsM8y1rQ 

Instagram:       https://www.instagram.com/eslimi_carpet 
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