


همــه ی اونایــی کــه بــرای اولیــن بــار فرش گیفــت رو تــوی دســت گرفتــن، ایــن ســؤال براشــون پیــش اومــده کــه 

ــاور نکنیــن امــا ماجــرای فرش گیفــت از عروســی یکــی از  ایــن محصــول کجــا و چطــوری شــل گرفتــه؟ شــاید ب

رفقــا شــروع شــد. دوســت خوش فکــر و خالقــی کــه تــازه دامــاد شــده بــود و دلــش می خواســت بــه مهمونــای 

عروســی اش یــه هدیــه متفــاوت بــده. هدیــه ای کــه دســت هــر کــی رســید، بــه عنــوان یــادگاری نگهــش داره و کنــار 

نگــذاره. فکرامــون رو کــه روی هــم گذاشــتیم، رســیدیم بــه یــه فرشــک زیبــا و کوچیــک کــه روی اون ایــن شــعر بافته 

شــده بــود: »از صــدای ســخن عشــق ندیــدم خوشــتر«

یــه هدیــه متفــاوت کــه بــا اومدنــش جرقــه تولیــد یــه محصــول خالقانــه رو روشــن کــرد. یــه مــدل تابلوفــرش 

جدیــد بــه نــام »فــرش گیفــت«.
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خوب که نگاه کردیم متوجه شدیم، بیشتر تابلوفرش های بازار در ابعاد 

70 در 100 و 50 در 100 بافته یا چاپ میشن. تابلوهایی با ابعاد بزرگ 

که استفاده از اونها در هر فضا  و موقعیتی دشواره. فرشک عروسی به 

ما این ایده را داد که میشه تابلوفرش هایی با ابعاد بسیار کوچکتر تولید 

کرد. تابلوهایی برای استفاده در فضاهای کوچکتر و دم دست تر.  تا قبل از این، »و ان یکاد«، »اسماء متبرکه« و »منظره ها« پرتکرارترین موضوعات تابلوفرش ها بودند. با تغییر 

ابعاد تابلوها، موضوع و محتوای تابلوها هم عوض شد. برای همین رفتیم سراغ شعر و ادبیات، عبارات فانتزی و انگیزشی تا تابلوفرش با فضای زندگی امروز همراه تر باشد. 

زیبایی کار وقتی دوچندان شد که از باغ فرش ایرانی لگ هایی را دستچین کردیم و در دل تابلوها نشاندیم. 

بعدتر این سؤال پیش آمد که این تابلوفرش های کوچک کجا و چطور باید بافته شوند؟ کناره های فرش که همیشه دور ریز می شد یا با قیمت خیلی پایین به فروش می رفت، 

بهترین گزینه برای این کار بود. حاشیه های بزرنتی که وقتی نقش ها روی آن بافته شد، برجستگی و ظرافت خود را به رخ بینندگانش کشید.

وقتی همه این مزیت ها در کنار هم قرار گرفتند، اولین فرش گیفت ها تولید شدند و داخل یک قاب چوبی دستساز قرار گرفتند. ترکیبی جالب از رنگ، خط، چوب و فرش که 

همه دوست داشتند بدانند چطور اتفاق افتاده و این تازه اول راه ُپرماجرای فرش گیفت بود.

ݤݤ
ݩݩݩݒ ݧ ݧ ݠرݥݣݣݣݣݣسݧ

ݩݩݩݐ ݧ
اٮݬݓ ݣݣڡ

ٯݦݦݩݩݑ
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29 x 38 :رنگ زمینه: کرمابعاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم

کد 10 تابلـو فرش

28 x 28 :رنگ زمینه: دودیابعاد

کد 10 تابلـو فرش

28 x 31 :رنگ زمینه: سرمه ایابعاد

الیس اهلل بکاف عبده

کد 10 تابلـو فرش

15 x 15 :رنگ زمینه: سفیدابعاد

 اهلل

کد 10 تابلـو فرش

یا حی یا قیوم

333000 تومان

98000 تومان218000 تومان

275000 تومان
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تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: سرمه ای 28 x 28 :ابعاد

اباصالح

رنگ زمینه: کرم 31 x 28 :ابعاد

الرضا علیه السالم

رنگ زمینه: دودی 38 x 29 :ابعاد

کد 11

یا فاطمه

رنگ زمینه: آبی 31 x 28 :ابعاد

کد 11

یا محمد

275000  تومان

275000 تومان275000 تومان

333000  تومان
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تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: کرم 28 x 28 :ابعاد

من کنت مواله

رنگ زمینه: دودی 29 x 20 :ابعاد

علی حبه جنة

رنگ زمینه: کرم 15 x 15 :ابعاد

کد 30

علی علیه السالم

رنگ زمینه: دودی سفید 20 x 29 :ابعاد

کد 20

علی علیه السالم

155000 تومان

275000 تومان195000 تومان

98000 تومان
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تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: کرم 28 x 28 :ابعاد

یا لثارات الحسین

رنگ زمینه: آبی 39 x 28 :ابعاد

قمر بنی هاشم

رنگ زمینه: کرم 20 x 20 :ابعاد

سیدالشهداء

رنگ زمینه: کرم 28 x 28 :ابعاد

کد 11

یا حسین

275000` تومان

275000 تومان275000 تومان

158000 تومان
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تابلـو فرش

تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: سرمه ای 38 x 29 :ابعاد

گنبد امام رضا علیه السالم

کد 11

رنگ زمینه: کرم 54 x 21 :ابعاد

ای پرده نشیـن حرم 
غیب الهی

رنگ زمینه: سرمه ای 54 x 21 :ابعاد

ما بچه های مادر پهلـو 
شکسته ایم

رنگ زمینه: کرم 54 x 21 :ابعاد

کد 11

شکـر خـدا را که در پناه 
حسینیـم

355000 تومان

265000 تومان355000 تومان

355000 تومان
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کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

28 x 31 :رنگ زمینه: سرمه ایابعاد

کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

رنگ زمینه: آبی 31 x 28 :ابعاد

کد 22

علی بن موسی الرضا

رنگ زمینه: دودی 31 x 28 :ابعاد

کد 20

علی بن موسی الرضا

علی بن موسی الرضا

رنگ زمینه: قهوه ای 28 x 28 :ابعاد

امام رئوف

275000 تومان

275000 تومان275000 تومان

275000 تومان
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تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

رنگ زمینه: کرم 114 x 33 :ابعاد

کد 20

والیت
علی بن ابی طالب

رنگ زمینه: متنوع... 89 x 57 :ابعاد

والیت
علی بن ابی طالب

رنگ زمینه: دودی 33 x 82 :ابعاد

و ان یکاد

رنگ زمینه: آبی 56 x 38 :ابعاد

کد 11

سوره توحید

590000 تومان

850000 تومان1100000 تومان

650000 تومان
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تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: سرمه ای 20 x 29 :ابعاد

هر چیز که در جستن
آنی آنی

رنگ زمینه: دودی 39 x 28 :ابعاد

بیمار خنده های توام

رنگ زمینه: سرمه ای 28 x 39 :ابعاد

آشوبم آرامشم تویی

رنگ زمینه: فیلی 29 x 38 :ابعاد

کد 11

آری آری زندگی زیباست

333000 تومان

195000 تومان333000 تومان

333000 تومان
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کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

تابلـو فرش

رنگ زمینه: دودی 20 x 20 :ابعاد

کد 21

عشق

28 x 28 :رنگ زمینه: کرمابعاد

روشنی خانه تویی

رنگ زمینه: سرمه ای 28 x 28 :ابعاد

کد 11

تو مرا جان و جهانی

رنگ زمینه: کرم 31 x 28 :ابعاد

لگ پری

218000 تومان

158000 تومان275000 تومان

275000 تومان
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کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

کد 10 تابلـو فرش

رنگ زمینه: نسکافه ای 29 x 20 :ابعاد

گلموش

28 x 28 :رنگ زمینه: نقره ایابعاد

کد 21

لگ و مرغ

رنگ زمینه: متنوع... 15 x 15 :ابعاد

لگ شش پر

رنگ زمینه: متنوع... 31 x 28 :ابعاد

لگ شاه عباسی

218000 تومان

155000 تومان218000 تومان

90000 تومان
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کد 10 تابلـو فرش

تابلـو فرش

تابلـو فرش

تابلـو فرش کد 32

رنگ زمینه: کرم 20 x 20 :ابعاد

کد 10

شهید محسن حججی

رنگ زمینه: دودی ابعاد: قطر 12

شهید
حاج قاسم سلیمانی

رنگ زمینه: کرم 56 x 38 :ابعاد

کد 10

شهید
حاج قاسم سلیمانی

رنگ زمینه: دودی 55 x 60 :ابعاد

آیت  اهلل سیستانی

133000 تومان90000 تومان

430000 تومان 550000 تومان
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تابلـو فرش

تابلـو فرش

تابلـو فرش

تابلـو فرش

رنگ زمینه: متنوع... 30 x 42 :ابعاد

کد 50

شهید
حاج قاسم سلیمانی

کد 20

رنگ زمینه: متنوع... 30 x 42 :ابعاد

امام و رهبری

رنگ زمینه: متنوع... 30 x 42 :ابعاد

کد 20

آیت اهلل خامنه ای

رنگ زمینه: متنوع... 30 x 42 :ابعاد

کد 20

امام خمینی

295000 تومان

295000 تومان295000 تومان

295000 تومان
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همزمان با تولید اولین مجموعه از قاب فرش ها، تالش کردیم در حین طراحی و تولید، 

کیفیت فرشگ گیفت را چه به لحاظ انتخاب طرح و موضوع، چه به لحاظ کیفیت 

رنگ، بافت و قاب، به نهایت برسانیم. در اوج همین دلمشغولی ها، دغدغه های تازه ای 

برایمان شلک گرفت که نشون می داد فرش گیفت می تونه مسیر روشنی برای توسعه 

محصول داشته باشه.

کافی بود با عناصر و موادی مشخص در سبک زندگی ایرانی تلفیق شود. این ترکیب می توانست به فرش کمک کند تا جای خودش را در وسایل کاربردی تر 

زندگی باز کند.  اولین عنصری پرکاربردی که توجهمان را به خودش جلب کرد، آینه بود. پای ثابت و همیشگی دکوراسیون داخلی منزل. هم آینه با ادبیات 

و هنر پیوند داشت هم فرش از تاریخی بلند و اصالتی دیرینه برخوردار بود. ترکیب شایسته ی این  دو به طراحی محصول جدیدی منجر شد به نام 

»آینه فرش«. ترکیبی که موفق شد فرش را از زیر پا بیرون بکشه و بذاره جلوی چشم. یه همسایگی جذاب و پربرکت.

ݤݤ ݩݩݩݩݒ ݧ ݧ ݧ ݧ ݠرݥݥݣݣݣݣݣݣسݧ
ݩݩݐ ݧ ݧ

ه ݣݣݣݣڡ ݬݬݬݔںݩݩݐ ىݫ
ݩݖ

ݠا
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کد 10کد 10کد 10

رنگ زمینه: متنوع...

95 x 75 :ابعاد

آینه فرش لگ بانو

رنگ زمینه: آبی

35 x 35 :ابعاد

آینه فرش طوبی

رنگ زمینه: دودی

18 x 18 :ابعاد

آینه فرش صنم

آینه فرش آینه فرش آینه فرش

1530000 تومان295000 تومان295000 تومان
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 وســیله ی دیگــه ای کــه توجهمــان را بــه خــودش جلــب کــرد، جعبــه بــود. یــک وســیله  ی خــاص کــه در عیــن کاربردهــای فــراوان، زیبایــی آن بــرای مخاطــب 

اهمیــت داشــت. جایــی دنــج بــرای نگــه داری خاطــرات، اشــیاء قیمتــی، جواهــرات، انجــام پذیرایــی و مثــل آن. تــا قبــل از ایــن، از آینــه، گلیــم، کاشــی، چــاپ 

و منبــت کاری بــرای تزییــن در روی جعبــه اســتفاده شــده بــود. همیــن جــا بــود کــه متوجــه جــای خالــی فــرش ایرانــی شــدیم. 

جعبه فــرش هدیــه ای اســت نفیــس و مرکــب از چــوب و فــرش کــه نمونــه ی اول آن توانســت در دل مشــتری ها بویــژه خانم هــا جــا بــاز کنــه. جعبــه لگ 

شــش پــر و  جعبه فــرش ســوغات کاشــان اولیــن نمونه هــای ایــن محصــول کاربــردی و نفیــس هســتند. »فــرش« ایــن میــراث ارزشــمند ایرانــی، میهمــان روی 

جعبــه شــد تــا هــر کجــا رفــت و تــوی دســت هــر کــس بــاز شــد، نقــش خــودش را بــه رخ بکشــه و جــا پــای خــودش رو محکــم کنــه.

ݤݤ
ݩݩݩݒ ݧ ݠرݥݥݣݣݣݣݣݣسݧ

ݩݐ ݧ
ه ݣݣݣڡ عٮݬݬݓ حݪݬݓ
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کد 10کد 10کد 10

رنگ جعبه: فندقی

25 x 25 x 9 :ابعاد

حوض نقاشی

رنگ جعبه: فندقی

25 x 25 x 9 :ابعاد

اطلسی

رنگ جعبه: فندقی

7 x 15 x 15 :ابعاد

لگ شش پر

جعبه فرش جعبه فرش جعبه فرش

385000 تومان385000 تومان245000 تومان
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کد 10

رنگ جعبه: فندقی

20 x 30 x 9 :ابعاد

ارغوان

کد 10

رنگ جعبه: فندقی

23 x 15 x 7 :ابعاد

ارغوان

جعبه فرش جعبه فرش جعبه فرش

رنگ جعبه: فندقی

25 x 25 x 9 :ابعاد

لگ ماهی

395000 تومان280000 تومان385000 تومان

کد 20



www. fa r shg i f t . i r 21

اضافـــه شـــدن آینه فـــرش و جعبه فـــرش به جمع محصـــوالت فرش گیفت حســـابی بهانه دســـتمون داد تا به طراحی محصـــوالت کاربردی تـــر فکر کنیم. 

محصوالتی که همیشـــه  کمک کارمون باشـــند و به ما انگیزه ی حرکت بدن. فرش می توانســـت جزئی از لوازم اداری، رومیزی و یا حتی وســـایل کاربردی 

دیگه مثل جاکلیدی باشـــه.

مثـــاًل کنـــار جاکلیـــدی بشـــینه و با یک جمله ی مثبت از همان جلوی در خانه به اســـتقبالمان بیاد. یـــا کنار جاقلمی قرار بگیره و هرزگاهی خســـتگی کار را 

بـــا یک شـــعر خوشـــایند یا یک تصویـــر دل انگیز برطرف کنـــه. فرش آویز ها در واقـــع محصوالت دیگری از فرش گیفت هســـتند که قادر هســـتند به ایجاد 

احســـاس خوشـــایند در فضایی که همیشه مشـــغول کار و فعالیت هســـتیم، کمک  کمک و حالمون رو خوب کنند.

ݥ ݩݩݩݩݐ ݠرݧ ݬݬݬݔ ݣݣوݣݣىݫ
ݩݩݖ

ݩݩݩݒ ݣݣݠا ݧ ݧ ݠرݥݥݥݣݣݣݣݣݣسݧ
ݩݩݐ ݧ

ڡ
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کد 10

رنگ زمینه: آبی 7 x 17 x 30 :ابعاد

کد 20 فرش آویز

جاقلمی طرح لبخند

فرش آویز

رنگ زمینه: متنوع... 7 x 17 x 30 :ابعاد

جاقلمی لگ شش پر

رنگ زمینه:  7 x 15 x 15 :ابعاد

کد 20فرش آویز

ست رومیزی قدم اول

رنگ زمینه: آبی دودی 8 x 27 x 41 :ابعاد

کد 25فرش آویز

ست رومیزی
علی علیه السالم

350000 تومان

249000 تومان249000 تومان

335000 تومان
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ابعاد: 41*27*8ابعاد: 41*27*8 رنگ زمینه: متنوع

فرش آویز

رنگ زمینه: متنوع

ست رومیزی 
گنبد امام رضا )علیه السالم(

ست رو میزی صلوات خاصه
امام رضا )علیه السالم(

کد 20 فرش آویزکد 20

335000 تومان 335000 تومان
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کد 10کد 10 کد 10

رنگ زمینه: آبیرنگ زمینه: کرم

50 x 55 :50ابعاد x 25 :ابعاد

فرشک طرح لیلیباز این چه شورش است

رنگ زمینه: سرمه ای

50 x 25 :ابعاد

این خانه عزادار حسین است

فرش آویزفرش آویز فرش آویز

98000 تومان435000 تومان320000 تومان
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