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 راهنمای خرید آنالین راپید

قلمی است که مهندسان و دانشجویان رشته معماری به کرات از آن استفاده می  راپید •

 کنند. 

کشیدن خطوط ظریف در نقاشی و همچنین نقشه های حرفه  این قلم برای خطاطی و  •

 ای معماری کاربرد زیادی دارد.

را با روان نویس اشتباه بگیرند، اما توجه داشته   راپید ممکن است خیلی از افراد •

باشید همانطور که گفته شد از قلم طراحی برای ترسیم خطوط استفاده شده و روان  

 نوشتن به کار گرفته می شود.  نویس برای

 امروزه می توانید این قلم را در سایزها و اندازه مختلفی تهیه نمایید.  •

همچنین در هنگام خرید به دائمی یا یکبار مصرف بودن آن نیز دقت کنید. با توجه به   •

 نیاز و کاربرد خود از مدل مناسب استفاده کنید. 

شان مشخص است، می توانند برای مدت  ها همانطور که از نامراپید مدل های دائمی •

 زمان طوالنی تری کارایی داشته باشند. 

 پس از اتمام جوهر می توانید آن را شارژ کرده و مجددا استفاده کنید.  •

این مدل از قلم برای طراحی های حرفه ای کاربرد دارند. مدل نازک برای ترسیم   •

 ند. خطوط و نوع پهن قلم جهت پر نمودن فضا استفاده می گرد 

 در صورتی که سری قلم خراب شود این قابلیت را دارد که آن را عوض کنید.  •

را تکان داده تا جوهر داخل لوله های  راپید به یاد داشته باشید پیش از استفاده حتما •

 آن به تمامی قسمت ها منتقل شود. 

بهتر است در زمان تکان دادن قلم، آن را دور از طرح و کاغذ خود نگه دارید،   •

 ن است جوهر آن پخش شده و موجب کثیف شدن طرح شما شود. ممک
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نوع یکبار مصرف همانند مدل دائمی آنها بوده و همان کیفیت و کارایی را دارد با  •

 این تفاوت که قابل شارژ نبوده و پس از اتمام می بایست قلمی دیگر تهیه نمایید. 

 نکات مهم هنگام خرید راپید

بر دائمی یا یکبار مصرف بودن آن باید به نکات دیگری  در زمان خرید قلم طراحی عالوه 

 نیز توجه داشته باشید. 

برخی از مهم ترین موارد در هنگام انتخاب این قلم را می توانید در ادامه مقاله مشاهده 

 نمایید: 

 وزن و ابعاد قلم را بررسی کنید •

 در هنگام انتخاب قلم مناسب، ابعاد آن یکی از مهم ترین فاکتورها می باشد.

همانطور که میدانید ترسیم طرح و نقاشی کاری دستی بوده و اندازه قلم می تواند نقشی موثر  

 در طراحی شما داشته باشد.

ن برای  ابعاد آن می بایست به گونه ای باشد که دست را در زمان استفاده خسته نکرده و بتوا

 مدت طوالنی آن را نگه داشت.

گرم می باشد. شاید در وهله اول این وزن ناچیز   10تا   4وزن یک قلم طراحی معموال 

 باشد، اما در استفاده های طوالنی مدت بسیار حائز اهمیت است.

 به نوک قلم دقت کنید  •

 نکته بعدی در زمان انتخاب قلم طراحی مناسب، توجه به نوک آن می باشد. 

هایی که نوک آن ها نمدی است  راپید خی از قلم ها دارای نوکی از جنس استیل هستند، امابر

 قیمت کمتری دارند. 
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دقت داشته باشید که قلم های با نوک استیل دارای طول عمر بیشتری بوده و می توان به  

 راحتی آنها را شستشو داد.

 می باشند جنس بدنه و طرح آن از دیگر موارد قابل توجه در زمان خرید •

 برای تهیه قلم های هنری امروزه متلایر خاصی استفاده می شود. 

 دارند.  UVاین مواد عموما از پالستیک با کیفیت بوده و خاصیت ضد اشعه 

 ساختار قلم طراحی باید به گونه ای باشد که راحتی زیادی در دست داشته و سر نخورد. 

 ضخامت قلم را در هنگام خرید بررسی نمایید •

 این مورد بسیار مهم بوده و می بایست در زمان خرید به آن توجه داشته باشید. 

 قلم های طراحی در ضخامت های مختلفی ارائه می شوند. 

 مشخص کرده و پس از آن نسبت به خرید قلم اقدام نمایید. ابتدا هدف خود را 

 در زمان خرید اینترنتی محصول می توانید ضخامت قلم را در مشخصات آن مشاهده کنید. 

 خرید راپید 

 برند آن را بررسی کنید.  طراحی راپید در هنگام خرید  •

افراد به دلیل طراحی های طوالنی مدت ممکن است به یک برند خاص از قلم عادت   •

 کرده و نتوانند با برندی دیگر کار کنند. 

در هر برندی متفاوت بوده و به همین خاطر برخی از افراد  راپید ارگونومی ساخت •

 برندهای خاصی را ترجیح می دهند. 

ان خرید اینترنتی می بایست به آن  رنگ قلم یکی دیگر از نکته هایی است که در زم •

 دقت نمایید. 
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را خریداری   مشکی راپید یا رنگی  راپید ،سفید راپید با توجه به کار و هدف خود •

 کنید. 

 قیمت راپید 

قیمت قلم طراحی با توجه به تمامی مواردی که تاکنون توضیح داده شد مشخص می   •

 شود.

صرف بودن آن می توانند از مهم  برند تولید کننده قلم و همچنین دائمی یا یکبار م  •

 باشند.  راپید ترین عوامل موثر بر قیمت

با توجه به سطح مهارت خود قلمی مناسب تهیه نمایید. توصیه می کنیم اگر تازه کار   •

 و مبتدی هستید از قلم های طراحی یکبار مصرف استفاده کنید. 

. در صورتی که قلم  ها قیمت کمتری نسبت به مدل دائمی آنها دارندراپید این نوع از •

دقت نموده تا  راپید طراحی دائمی را خریداری می نمایید به تناسب جوهر و 

 متحمل ضرر نگردید. 

 روش نگهداری از راپید

قلم طراحی را باید در شرایط مساعدی نگهداری نمایید. در غیر اینصورت ممکن   •

 است که جوهر آن خشک شده و دیگر نتوان از آن استفاده نمود. 

نحوه به دست گرفتن قلم نیز می تواند بسیار مهم باشد. در صورتی که زاویه قلم با   •

درجه باشد، در طوالنی مدت باعث   80افق در هنگام ترسیم خطوط کمتر از 

 ساییده شدن و خراب گشتن نوک آن می شود. 

 بنابراین نحوه صحیح در دست گرفتن قلم طراحی را از قبل بیاموزید.  •

از این قلم حتما یک دستمال کاغذی در نزدیکی خود داشته باشید تا   در زمان استفاده •

 جوهرهای اضافی اطراف آن را تمیز نمایید. 
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 جمع بندی خرید اینترنتی راپید

، یک قلم طراحی برای مهندسان و دانشجویان رشته  چیست راپید اکنون می دانید •

 ی کنند. معماری می باشد که از آن برای ترسیم خطوط و نقشه استفاده م

 مدل های مختلفی از آن را می توانید در سایت ها مشاهده نمایید.  •

بهتر است پیش از خرید، هدف و نیاز خود را مشخص کرده و پس از آن نسبت به   •

 انتخاب قلم هنری مناسب اقدام کنید. 

از فاکتورهای مهم در زمان خرید می   راپید برند، اندازه نوک قلم، جنس بدنه و رنگ •

 باید آنها را مورد بررسی قرار دهید. باشند که  

 

 


