
 

یکی از مهم ترین لوازم و اکسسوری های دانش آموزان و افراد محصل به شمار می رود. دانش آموزان  جامدادی 

و همه آن ها را در جای   کرده ، لوازم تحریر خود را به خوبی سازماندهی جامدادیمی توانند با استفاده از 

 جلوگیری می کند.  ل توجهی مخصوص خود نگهداری کنند. قطعا این کار از گم شدن لوازم تا حد قاب

ها می توان لوازم مختلفی نظیر مداد، پاک کن، خودکار، ماژیک، مداد رنگی ها، خط کش،  جامدادی در داخل 

که هر یک جنس،   به فروش میرسد در بازار جامدادی  از  ی مداد تراش و ... نگهداری کرد. امروزه مدل های مختلف

های بسیار متنوعی از این محصول در طرح ها و رنگبندی  نیز مدل مختلفی دارد. در سایت هیس  ابعاد طرح و 

فانتزی و جذابی هستند و برای افراد    های دارای طرح  ی موجود در سایتهای مختلف وجود دارد. بیشتر مدل ها

 کم سن و سال مانند دانش آموزان بسیار مناسب می باشند.

 جامدادی انواع 

جنس بدنه آن ها عموما از نوع چرم،  شکل بسیار زیاد است. طرح و بندی،  از نظر جنس، رنگجامدادی تنوع 

ن مانند قابلیت  آجنس بدنه در وزن محصول و همچنین ویژگی های مختلف  پارچه، فلز، چوب و ... می باشد.

  وتمتفا ابعاد شکل و نوع کاربری جامدادی ها نیز با یکدیگر متفاوت است و هر یک در   شستشو تاثیر گذار است.

 سازی لوازم مختلف تولید می شوند. ی جابرا

 
 مدل پاکتی 

 پارچه ای جامدادی 



 

یکی از رایج ترین مدل های این اکسسوری، مدل پارچه ای می باشد که عموما فروش بیشتری نسبت به دیگر  

می باشد.  مدل ها دارند. مدل های پارچه ای از نظر وزن بسیار سبک هستند و بدنه آن ها کامال منعطف و نرم 

قابلیت شستشو دارند و می توان در صورت کثیف شدن، آن ها را با مواد شوینده به خوبی   ای  ارچه مدل های پ

ند و جوهر خودکار ها باعث کثیف  تمیز کرد. معموال این مدل ها بیشتر از سایر مدل های دیگر کثیف می شو

 د.  شدن آن ها می شو 

بیشتر  خل سایت موجود است. مدل های فانتزی وعی در دابسیار متنپارچه ای در مدل ها و طرح های جامدادی 

  10*19مانند دانش آموزان مناسب تر است. مدل های پارچه ای معموال در ابعاد   برای افراد کم سن و سال

 ی نگهداری و جاسازی خودکار و مداد است.سانتی متر دوخته می شوند که سایز ایده آلی برا

 

 چرم جامدادی 

به شمار می رود. زیرا در حالت کلی از نظر  لوازم تحریر های لوکس و الکچری  کلی جزو  رم به طور چجامدادی 

قیمتی نسبت به سایر مدل های دیگر گران تر هستند. معموال از مدل های چرمی برای نگهداری لوازم با ارزش و  

چرمی معموال  مدل های  ی شود. درهدیه های نفیس و گران مانند روان نویس، خودنویس یا سایر موارد استفاده م

 ظاهر آن ها رسمی و شیک است. عموما از یک زیپ و همچنین بند برای باز و بسته کردن استفاده می شود و 

 فلزی جامدادی 

کننده زیادی ندارند.  معموال بیشتر   ت های جداعموال به صورت یک تکه هستند و قسم های فلزی م مدل

.  دی زیادی هستند طرح و رنگبن داراینی هستند. مدل های فلزی فلزی دارای ظاهر فانتزی و کارتو  محصوالت

های فلزی صرفا وزن سنگین آن ها می باشد و این عامل ممکن است برای برخی افراد  جامدادی تنها مشکل 

  مقاوم ت که از نظر دوام، کارایی و طول عمر، این مدل ها بسیار ماندگار و ناخوشایند باشد. البته الزم به ذکر اس 

 تا چندین سال می توان از آن ها استفاده کرد.  ند وهست

 فانتزی جامدادی خرید 

فانتزی در سایت هیس موجود است. معموال مدل های فانتزی و طرح دار در  جامدادی مدل های بسیار زیادی از 

 ارند.  بین کودکان و نوجوانان بسیار محبوب است و بیشتر آن ها تمایل به خرید طرح های کارتونی و فانتزی د

  در بین طرح های فانتزی، طرح های مربوط به شخصیت های کارتونی و همچنین حیوانات بسیار پرطرفدار می 

و باعث    هستند باشند. مدل های فانتزی به دلیل داشتن ظاهر زیبا، دوست داشتنی و بانمک برای اکثر افراد جذاب 

 د. نجلب توجه آن ها می شو

از مدل ها دارای طرح و رنگبندی  تنوع محصوالت موجود در سایت هیس برای هر محصول زیاد است و هر یک 

بیشتر طرح   به طور کلی مدل های پارچه ای بسیار پرطرفدار می باشند و به همین دلیل  .هستند  متفاوتی های 

 از نوع پارچه ای هستند.های فانتزی 



 

و نوجوانان به عنوان هدیه نیز می تواند گزینه خوبی باشد. امروزه به   ن های فانتزی برای کودکاجامدادی خرید 

والدین توصیه می شود برای فرزندانشان لوازم تحریر فانتزی خریداری کنند زیرا این دسته از لوازم در   تمامی

 . روحیه و انگیزه آن ها تاثیرات فوق العاده مثبتی دارد و سبب ایجاد روحیه مثبت در آن ها می شود

 فانتزی  رومیزیجامدادی 

  ها رومیزی برای افرادی که میز کار یا میز تحریر دارند بسیار کاربردی است. مدل های رومیزی در طرح جامدادی 

می توانید خودکار، مداد، ماژیک و سایر لوازم و نوشت افزار   آن و رنگبندی های مختلفی عرضه می شوند. با خرید 

 ید تا همیشه میز کارتان مرتب و منظم باشد. های خود را در داخل آن قرار ده

 
 مدل های رومیزی



 

برای قرار دادن   صرفامدل های رومیزی عموما از نظر ظاهری تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند. این مدل های 

  رومیزی دخترانه و پسرانهجامدادی  در سایت هیس مدل های متعددی از ر یا تحریر کاربرد دارند. بر روی میز کا

 موجود است که می توانید به صورت آنالین سفارش دهید. 

 

 دخترانه فانتزی جامدادی بهترین مدل های 

دخترانه با مدل های  های فانتزی معموال به دو دسته دخترانه و پسرانه تقسیم می شوند. مدل های جامدادی 

ح و شکل بیشتر عروسکی هستند و  د. به عنوان مثال مدل های دخترانه از نظر طر نپسرانه تفاوت های متعددی دار

رنگبندی آن ها نیز عموما جزو رنگ های پرطرفدار دخترانه مانند صورتی، قرمز، بنفش و ... می باشد. از بهترین  

 ن به موارد زیر اشاره کرد. مدل های دخترانه موجود در سایت می توا

 جنگل  حیوانات طرح •

 
 دخترانه  مدل های فانتزی

  6درجه یک و منعطف دوخته شده و کیفیت دوخت آن بسیار باال است. این محصول در از پارچه  جامدادی  این

بسیار  طرح و رنگ مختلف در سایت موجود است. نحوه باز و بسته شدن آن به صورت زیپی است و استفاده از آن 

وینده تمیز  راحت می باشد. این محصول قابلیت شستشو دارد و در صورت کثیف شدن می توانید آن را با مواد ش 

 کنید.

 بازیگوش  خرگوش  طرح •



 

 
 خرگوش بازیگوش 

و کیفیت بسیار باالیی   پارچه برزنت دوخته شدهاین محصول نیز از دیگر مدل های پرفروش دخترانه است که از 

طرح و رنگ   3م و منعطف نیز به منظور باز و بسته کردن آن تعبیه شده است. این محصول در دارد. یک زیپ نر

 ایت موجود می باشد. مختلف در س 

 پسرانه جامدادی بهترین مدل های 

محصوالت فانتزی پسرانه نسبت به مدل های دخترانه کمی متفاوت تر هستند و طرح های به کار رفته بر روی  

عموما برگرفته از شخصیت های کارتونی، ابر قهرمانان و ... می باشد. معموال در بین پسران رنگ   پسرانه  محصوالت

 سبز بسیار پرطرفدار است. های آبی و 

 شاخ  تک  اژدهای  فانتزی  مدل •



 

 
 مدل اژدها 

ها به  طرح مختلف در سایت موجود است و جزو پرفروش ترین مدل  3جذاب و دوست داشتنی در جامدادی این 

شمار می رود. جنس پارچه این محصول برزنتی است و از نظر دوام و ماندگاری بسیار عالی است. طول و عرض آن  

سانتی متر است و برای نگهداری لوازم تحریر مختلف مانند خودکار ها، روان نویس ها، پاک   10و  19رتیب به ت 

 کن و ... بسیار مناسب می باشد. 

 کهکشانی  طرح •

 
 نی مدل کهکشا



 

این محصول از جمله مدل های اسپرت و شیک پسرانه است که پارچه نرم و منطعف و در عین حال بسیار بادوامی  

  3فانتزی و جذاب در جامدادی ن محصول وزن سبکی دارد و نوع باز و بسته شدن آن زیپی است. این دارد. ای

 سانتی موجود است. 10و  19طرح مختلف با طول و عرض  

 

 

 

 


