
 

طور که از نام آن پیداست برای نگهداری انواع متفاوت مداد ها، خودکار ها و   همان  و نوعی کیف است  جامدادی

ترین و پرکاربردترین محصوالت برای  عنوان یکی از رایج این محصول به  . گیرد لوازم تحریر مورد استفاده قرار می 

 شود و در هر سنی کاربردی است.  افراد محصل شناخته می 

کار بسیاری از   ازیر ؛شودعنوان یکی از بهترین اکسسوری های نوشت افزار تولید شده شناخته می این محصول به 

حاضر این   تر کرده است. در حال تفاوت مداد ها و خودکار ها را راحت آموزان را برای نگهداری از انواع مدانش  

 د. نشومحصوالت در انواع گوناگون و متنوعی طراحی و تولید می 

های متفاوت، نحوه دوخت متفاوت، اندازه متفاوت و حتی طرح و رنگ   را با پارچه  جامدادیتوانید انواع شما می

طور کلی انتخاب و خرید این محصول کار سختی نیست. شما تنها باید   متفاوت تهیه نمایید و از آن بهره ببرید. به 

 ترین محصول باشید. یت دنبال بهترین و با کیف با توجه به فاکتور های مورد پسند خود، به 

 
 نکاتی که قبل از خرید جامدادی باید بدانید



 

 

 بررسی انواع این محصول از نظر جنسیت

هایی دارد. دو مورد از    چه محصولی است و چه ویژگی  جامدادیپیش برای شما گفتیم که  های در پاراگراف 

  . بیایید ویژگی شودهای این محصول، شامل محصوالت دخترانه و پسرانه می بندی  ترین دسته  ترین و بزرگ مهم

 های این محصوالت را با یکدیگر بررسی کنیم. 

 

 جامدادی دخترانه 

 . به طور که از نام آن پیداست محصولی است که برای دختران طراحی و تولید شده است دخترانه همان   جامدادی

برای کدام جنسیت   جامدادیکند که یک است که تعیین می طور کلی معموالً رنگ و طراحی این محصوالت 

 مناسب است. 

های های گوناگون مانند انیمیشن   بر این موضوع، برای تولید این محصوالت ممکن است که از تم انیمیشن عالوه 

 های روشن هستند، به فرنگی و ... بهره گرفته شود. معموالً محصوالتی که به رنگ صورتی و رنگ  باربی، دختر توت 

  شوند.عنوان محصوالت دخترانه شناخته می 

 

 

 جامدادی پسرانه

پسرانه نیز محصولی است که برای پسران طراحی شده است. این محصوالت نیز درست مانند محصوالت   جامدادی

اند و همین موضوع باعث شده تا این محصوالت مختص  فرد و خاصی تولید شده  صر به های منحدخترانه با تم  

 جنسیت پسر باشند. 

ها، ماشین    های تیره هستند و همچنین تم هایی مانند فوتبالیست هایی که به رنگ آبی و رنگ  برای مثال کیف 

موالً برای محصوالت پسرانه مورد استفاده قرار  هایی هستند که معها و ... را دارند، جزو آن دسته از تم  ها، ربات

 گیرند.می 

  

  

ها دخترانه و کدامیک پسرانه   شوید که کدام یک از آن طور کلی شما نگاه کردن به این محصوالت، متوجه می به  

هستند. پس نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. همچنین تنها تفاوت برخی از این محصوالت در پارچه و  

تواند  دخترانه یا پسرانه بودن محصوالت نمی  یشود. یعنخالصه می  جامدادیشده برای طراحی رنگ استفاده  

  تاثیری در کیفیت، نوع دوخت و طراحی این محصوالت داشته باشد.

 



 

 
 جامدادی دخترانه

 

 بررسی انواع این محصول از نظر پارچه 

 
شده نیز   را از نظر نوع پارچه استفاده  جامدادیتوانید انواع متفاوت بندی دخترانه و پسرانه، شما می بر دسته  عالوه  

های گوناگون و   توان از پارچههمین دلیل می حصول نوعی کیف کوچک است و به  بندی کنید. این م  دسته

های این   دارترین انواع جنس متفاوتی برای طراحی و ساخت آن بهره برد. اجازه دهید در ادامه دو مورد از پرطرف 

 .محصول را بررسی نماییم 
 

 

 جامدادی نمدی



 

 
ای نمد تولید شده است. طراحی و دوخت این محصوالت  طور که از نامش پیداست از پارچه نمدی همان   جامدادی

ی نمد به واسطه  پارچه . صرفه استبه  باشد و قیمت این محصوالت نیز نسبتاً مقرون  بسیار راحت و سریع می 

 شود.  ضخامت باال نیازی به آستر ندارد و همچنین شکافته نیز نمی

 

طور کلی  تولید شوند در اختیار شما قرار بگیرند. به  دوز دوز یا چرخ  توانند به دو صورت دست  ها می  جامدادیاین 

عنوان کیف مخصوص  تواند به  ترین و زیباترین محصوالتی هستند که می صرفه  بهاین محصوالت مقرون  

 .التحریر مورد استفاده قرار بگیرند لوازم 

 

 

 جامدادی چرمی

شود. اگر  ترین انواع این محصوالت شناخته می قیمت ترین و گران شیک  عنوان یکی از چرمی به  جامدادی

اند گزینه  شده ه با چرم طبیعی ساخته زیبا داشته باشید، قاعدتاً استفاده از محصوالتی ک  جامدادیخواهید یک می 

ها توانید این محصوالت را با چرم مصنوعی نیز تهیه نمایید و از آن  مناسبی برای شما خواهد بود. البته شما می 

 بهره ببرید.  

طور کامل حفظ  شوند تا کیفیت نهایی محصول به  همراه یک آستری خاص تولید می  ها به  جامدادیمعموالً این 

  جامدادیترین انواع محصول هستید، قاعدتاً ین و جالبترین، زیباتر ترین، با کیفیت دنبال با دوام  شود. اگر به 

باشند و  ب نیز می های که دارند ضد آ چرمی گزینه مناسبی برای شما خواهد بود. این محصوالت به واسطه ویژگی 

  ها را تمیز کنید. ترین زمان ممکن نیز آن راحتی در سریع توانید به  همچنین شما می 

 



 

 
 جامدادی فانتزی

 

 بررسی انواع این محصول از نظر نوع طراحی 

  شوند.های گوناگونی طراحی و تولید می  بندیها از نظر نوع طراحی و نوع دوخت نیز در دسته   جامدادی

 

 جامدادی رومیزی 

میز تحریر  طور که از نام آن پیداست جزو آن دسته از محصوالتی است که معموال روی  رومیزی همان   جامدادی

التحریر ها را  متفاوت مداد ها و سایر لوازم کند تا دسترسی ساده و سریع به انواع  گیرد و به شما کمک می قرار می 

 داشته باشید.  



 

توانید انواع مختلف مداد ها و خودکار  شوند و شما می صورت یک لیوان بزرگ طراحی می این محصوالت معموالً به 

ه ببرید.  ها بهر ترین زمان ممکن این محصوالت را بردارید و از آن ها را درون آن بگذارید و در صورت نیاز در سریع 

 شده باشند. ای طراحی  صورت پالستیکی، چوبی، نمدی، مقوایی و پارچه  این محصوالت میتوانند به 

 

 

 جامدادی کتابی 

صورت تخت و به حالت کتاب طراحی   طور که از نام آن پیداست محصولی است که به کتابی همان   جامدادی

های مدرسه قرار بگیرد و بدون   راحتی در کیف تواند به  شود. این محصول به واسطه نوع طراحی که دارد، می می 

صورت تک جیب یا چند جیب طراحی   توانند به گونه مشکلی حمل شود. انواع متفاوت این محصوالت می هیچ 

 شوند و مورد استفاده قرار بگیرند. 

التحریر را به شما   ت لوازم فرد این محصوالت این است که دسترسی آسان و سریع به انواع متفاوویژگی منحصر به  

ها را در   توانید مدادها و خودکارای هستند که شما می دهد. این محصوالت معموالً دارای کش هایی تعبیه شدهمی 

 آن ها محکم کنید.  

 

 

 جامدادی فانتزی 

شده است. صورت کامالً فانتزی طراحی  طور که از نام آن پیداست محصولی است که به  فانتزی همان   جامدادی

گیرد.  از هر چیز دیگری مورد توجه قرار می  ظاهری محصول بیش های  معموالً برای طراحی این محصوالت ویژگی 

تنهایی فاکتور زیبایی دارند و به هیچ درد دیگری  موضوع به این معنی نیست که این محصوالت به   البته این 

 خورند.  نمی

چنینی   های این ن  اما معموالً در کنار توجه به طراحی مناسب و دوخت با کیفیت، فاکتور زیبایی و استفاده از الما

توانند در هر  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این محصوالت می  جامدادیبرای طراحی و ساخت این نوع 

 نسیت و سنی طراحی و تولید شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.  اندازه و برای هر ج

افزار ها به صورت فانتزی   در حال حاضر با توجه به پیشرفته شدن علوم و فنون، انواع گوناگون و متفاوتی از نوشت 

درس  آموزان کمک کنند تا با انرژی و عالقه بیشتری به توانند به دانش  شوند. این محصوالت می طراحی می 

خواندن هستید، محصوالت  مند کردن فرزندان به درس دنبال عالقه   خواندن و نوشتن تکالیف بپردازند. پس اگر به 

  فانتزی گزینه مناسبی برای شما هستند.



 

 
 جذاب جامدادی فانتزی

 

 جامدادی آکواریومی 

 مال همخوانی دارد. این محصوالت همان دید است که معموالً با سبک مینی اکواریومی محصولی نسبتاً ج جامدادی

صورت  شود. برخی از این محصوالت به  ای طراحی و تولید می طور که از نام آن پیداست با حالتی شیشه 

 اند. ای شفاف تولید شده صددرصدی از طلق های پارچه 

بر راحتی مشاهده انواع مختلف خودکار  باشند. عالوه  فاف میای مات با یک جیب ش ها دارای بدنه اما برخی از آن  

ای دارند. بسیاری از این محصوالت با حالت  العاده ها و مداد ها از بیرون، این محصوالت جذابیت بصری بسیار فوق 

  داران بسیار زیادی دارد. شوند که در حال حاضر طرف هولوگرامی طراحی می 

  

 



 

 خرید عمده جامدادی 

انواع گوناگون و   جامدادیتوانید با خرید عمده  کنید، می التحریر فعالیت می عنوان یک فروشنده لوازم اگر شما به  

متفاوت این محصوالت را تهیه نمایید و آن را به دست مشتریان برسانید. خرید عمده این محصول به شما کمک  

صورت خرده و با  صرفه محصول مورد نیاز خودتان بخرید و بعد آن را به   به های بسیار مقرون   کند تا با قیمت می 

  سود بسیار باالیی بفروشید.

 

 هنگام خرید جامدادی به چه فاکتورهایی توجه داشته باشیم؟ 

  

از خرید انواع متفاوت   بعد از بررسی انواع متفاوت این محصول حال بیایید با یکدیگر نکاتی را گوشزد کنیم که قبل 

  ها توجه داشته باشید.، بهتر است که به آن  جامدادی

  

  

  جنس محصول

  

طور که شما   باید مورد توجه قرار بگیرد، جنس محصول است. همان جامدادیاز خرید ترین فاکتوری که قبل  مهم

شوند و بهتر است که شما به سراغ  متوجه شدید، این محصوالت با مواد اولیه گوناگون و متفاوتی به بازار عرضه می 

ها را بشویید و از  مدت آن   خرید محصوالتی بروید که قابل شستشو هستند تا بتوانید در فواصل زمانی کوتاه 

 ها لذت ببرید.   تمیزی آن 
  

  

  اندازه محصول

  

از دیگر فاکتور هایی است که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. این محصوالت باید طوری   جامدادیاندازه 

راحتی در کیف مدرسه جای بگیرند و   بر نگهداری از تمامی لوازم مورد نیاز شما، به شده باشند تا عالوه  طراحی

تواند بسیار کمک  دوخت در این زمینه می ا اشغال نکنند. معموالً استفاده از محصوالت خوش  ای رفضای اضافه 

  کننده باشد و راحتی در استفاده را برای شما به ارمغان بیاورد. 

  

  

  

  هاها و محفظه  توجه به تعداد جیب 

  



 

شوند. برخی از این محصوالت تنها  های متفاوتی تولید می ها و محفظه   ها با تعداد جیب جامدادیانواع متفاوت 

ها محفظه برای نگهداری از لوازم گوناگون را با خودشان  توانند حتی تا ده  یک جیب اصلی دارند و برخی دیگر می 

 همراه داشته باشند.  به  

 

برید، به سراغ خرید انواع  التحریری که از آن بهره می شما باید با توجه به زمینه استفاده و همچنین نوع لوازم 

رای خودتان تهیه نمایید. اگر فرد  گوناگون و متفاوت از این محصوالت باشید تا بتوانید در نهایت بهترین گزینه را ب

باشد، بهتر است از محصوالتی بهره ببرید که  بندی برای شما بسیار مهم می حساسی هستید و سازماندهی و بخش 

 های متنوع و گوناگونی دارند.   جیب

 
  

  

 توجه به نحوه باز و بسته شدن محصول  

  

ربا،   توانند با لوال، زیپ آهن ها می  جامدادیشوند. های گوناگونی وارد بازار می با طراحی   جامدادیانواع متفاوت 

چسب، دکمه و ... باز و بسته شوند. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید استفاده از کدام نوع این محصوالت  

والت که با بند یا دکمه باز و  توانید از محص باشد. اگر فاکتور زیبایی برای شما مهم است؛ می تر می برای شما راحت

 شوند بهره ببرید.  بسته می 

 

شوند اما اگر راحتی و سرعت آن استفاده برای شما مهم است، استفاده از محصوالتی که با زیپ باز و بسته می 

ما  هر حال این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که استفاده از کدام گزینه برای ش تری است. به  انتخاب عاقالنه 

 تر خواهد بود.  کاربردی 

 



 

 
 هنگام خرید جامدادی به چه فاکتورهایی توجه داشته باشیم؟

 

 

 فروشگاه هیس 

توانید با مراجعه به فروشگاه  هستید، می  جامدادیصرفه  دنبال انواع زیبا، با کیفیت، متنوع و مقرون به اگر به  

گوناگون و متفاوتی از  هیس، محصول مورد نیاز خود را انتخاب کنید و آن را تهیه نمایید. در این فروشگاه انواع  

ترین و بهترین  ترین زمان ممکن با کیفیتتوانید در سریع محصوالت در اختیار شما قرار دارند و شما می 

 ها بهره ببرید.  محصوالت را تهیه نمایید و از آن  

توانید در  مند هستید، مطمئن باشید که می های عالقه با چه ویژگی   جامدادیکند که شما به چه نوع فرقی نمی 

 این فروشگاه محصول مورد نیاز خودتان را انتخاب نمایید و آن را خریداری کنید. 

 


