
  

  )فرم برچسب فرش ماشيني ( 

  

  نام واحد توليدي و عالمت تجاري

7×7 CM 

        ::::جنس نخ خاب جنس نخ خاب جنس نخ خاب جنس نخ خاب 

Pile yarn : 

        ::::تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر 

Reeds Per meter : 

        ) :) :) :) :ميليمتر ميليمتر ميليمتر ميليمتر ( ( ( ( طول خاب طول خاب طول خاب طول خاب 

Length of Pile (mm) : 

        ::::روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري 

Cleaning & maintenance 

        ::::    جنس نخ تارجنس نخ تارجنس نخ تارجنس نخ تار

Warp yarn : 

        ::::در متر در متر در متر در متر     تراكم پودتراكم پودتراكم پودتراكم پود

Picks Per meter : 

        ::::ابعاد فرش ابعاد فرش ابعاد فرش ابعاد فرش 

Size : 

        ....از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود 

Do not put hot objects on the carpet 

        ::::جنس نخ پود جنس نخ پود جنس نخ پود جنس نخ پود 

Weft Yarn : 

        ::::تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع 

Knots / m ² 

        ::::نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح 

Design : 

        ::::درجه فرش درجه فرش درجه فرش درجه فرش 

Grade : 

        ::::آدرس آدرس آدرس آدرس     

Address : 

        ::::ماره و تاريخ گواهي برچسب ماره و تاريخ گواهي برچسب ماره و تاريخ گواهي برچسب ماره و تاريخ گواهي برچسب شششش

  

  

  )فرم برچسب فرش ماشيني ( 

  

  نام واحد توليدي و عالمت تجاري

7×7 CM 

        ::::جنس نخ خاب جنس نخ خاب جنس نخ خاب جنس نخ خاب 

Pile yarn : 

        ::::تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر تراكم شانه در متر 

Reeds Per meter : 

        ) :) :) :) :ميليمتر ميليمتر ميليمتر ميليمتر ( ( ( ( طول خاب طول خاب طول خاب طول خاب 

Length of Pile (mm) : 

        ::::روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري روش شستشو و نگهداري 

Cleaning & maintenance 

        ::::    جنس نخ تارجنس نخ تارجنس نخ تارجنس نخ تار

Warp yarn : 

        ::::تراكم پود در متر تراكم پود در متر تراكم پود در متر تراكم پود در متر 

Picks Per meter : 

        ::::ابعاد فرش ابعاد فرش ابعاد فرش ابعاد فرش 

Size : 

        ....از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود از گذاشتن اجسام داغ برروي فرش خودداري شود 

Do not put hot objects on the carpet 

        ::::جنس نخ پود جنس نخ پود جنس نخ پود جنس نخ پود 

Weft Yarn : 

        ::::تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع تراكم گره در متر مربع 

Knots / m ² 

        ::::نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح نام و يا كد طرح 

Design : 

        ::::فرش فرش فرش فرش درجه درجه درجه درجه 

Grade : 

        ::::آدرس آدرس آدرس آدرس     

Address : 

        ::::شماره و تاريخ گواهي برچسب شماره و تاريخ گواهي برچسب شماره و تاريخ گواهي برچسب شماره و تاريخ گواهي برچسب 

 

40 º c  

40 º c  


