
DEN PERFEKTA GÅVAN

"Att skriva för hand aktiverar alla sinnen. Det är
skönt, du når in i dig själv, du minns vad du gjort." 

- Helene Jouper, bokbindare, kreatör, grundare,

MED KÄNSLA FÖR STIL

Två JOUPER Notebooks i ett stiligt kuvert är en
omsorgsfullt vald gåva till dina affärsrelationer,
kunder och anställda.

"Otroligt bra för reservoarpenna".

SVENSK DESIGN

"Den här anteckningsboken är mjuk och skön, man
vill bara inte släppa den ifrån sig! Egentligen vill
man börja arbeta direkt. Känslorna inspirerade mig
och jag förstärkte dem genom att lägga till ett
intryck av varm textil. Namngivningen, Tweed &
Brush, kom naturligt."

- Ulrika Majstrovic Hansén, Stockholm

https://joupernotebooks.com/sv


”Jag älskar att ge presenter. Jag älskar varje steg i
processen - att undersöka, välja, överväga, beställa. Jag
älskar att skriva ut kortet, lämna över presenten och se

hur glada de blir.” 

- Kevin Carlsson, Köpenhamn

Lagom stor, skön att hålla i, plana uppslag,
underbar att skriva i, knölfria pärmar, lätt att bära
med sig, lätt att stoppa undan, snygg att lägga fram.

En anteckningsbok är en god vän som du bär
med dig vart du  går.

LIVSSTIL

Oavsett om din mottagare älskar papper eller
inte, är konstnär, galen i pennor eller bara gillar
snygg design så får hen det bästa från
pappersvärlden, bokproduktionsvärlden och
designvärlden samtidigt.

BÄST AV VÄRLDARDET SKÖNA MED ATT GE

Din gåva  kommer att upplevas som mycket
värdefull.



Anteckningsböckerna säljs i 2-pack med
matchande mönster och färg, PLUM resp PETROL.

"Känner att skrivböckerna är alldeles för fina för att
skriva i samtidigt som jag plötsligt får en massa lust att

lyfta pennan." 

- Tobias Jonsson, Stockholm

UPPLEVELSEN

JOUPER Notebooks har tagit fram ett eget papper
särskilt för reservoarpenna, bläcket varken skuggar
eller tränger igenom. Det har fått namnet Serilda
och tillverkas på ett pappersbruk i Nederländerna.

Serilda är syrafritt, FSC-certifierat och
återvinningsbart.

Hon åldras långsamt och kommer inte att
förändras på 100 år.

ETT SET NOTEBOOKS

Storlek Medium 148 x 182 mm
Papper SERILDA 100 gsm
Olinjerat, smooth och naturvitt
Ink proof för reservoarpennor
Trådhäftad, plant uppslag, 64 sidor

Bakpärmen kan vikas till ett bokmärke
En rutad och linjerad underlagsmall ingår

Syrafri, FSC-certifierad, återvinningsbar

 

Grafisk design, Ulrika M Hansén, Stockholm

Tillverkad i Europa av  JOUPER.com

UNIKT PAPPER



Helene JouperUlrika Majstrovic  Hansén

STIL och HÅLLBARHET

Stil och hållbarhet går hand i hand. Våra
pappersprodukter är syrafria och återvinningsbara.
Cellulosan kommer endast från FSC-skyddade
områden, främst i Europa. Kvalitet är en fråga om
konsekvens i alla led.

Tillverkad i Europa  av JOUPER.com

VI vill visa att design, hög funktionalitet, optimal
papperskvalitet och hållbarhet inte är egenskaper
som utesluter varandra. Alla ryms i samma produkt.

Till  alla som älskar papper, som vill uttrycka sig
för hand, som blir lyckliga över pennans raspande,
vill vi ge det  absolut bästa och mest inspirerande
material som går att finna.

“Kärleken till papper och berättelser fanns i familjen.
Som barn tillbringade jag timme efter timme med att

skriva sagoböcker. Bladen sydde jag ihop på mammas
symaskin. Under utbildningen till bokbindare 2006 fick
jag lära mig vad det är som gör en bra bok till en riktigt

bra bok."

-Helene Jouper, Bagarmossen 

"Jag är konstnär i grunden så för mig är det en
självklarhet att jobba med kvalitetsmaterial. Därför har
resan med att visuellt skapa JOUPER Notebooks varit

väldigt roligt och engagerande. 

Samarbetet har pågått länge, i ett givande och tagande,
och jag är mycket nöjd med resultatet"

- Ulrika Majstrovic Hansén, Stockholm

HANTVERKETDET VISUELLA JOUPER Notebooks

Ulrika Majstrovic Hansén är en grym art director,
designer och inrednings- & livsstilsfotograf. Hon har
formgivit kollektionen TWEED & BRUSH och är
skaparen av JOUPER Notebooks visuella identitet.

Helene Jouper är utbildad bokbindare och har en
bakgrund som prototypmakare, konstruktör,
tillverkare och trader. Hon driver Jouper Design
Stockholm och är grundaren och kreatören bakom
JOUPER Notebooks. 

https://www.instagram.com/joupernotebooks/
https://www.facebook.com/JOUPERNotebooks
https://joupernotebooks.com/sv


STOCKHOLM SÖDERMALM

Stureplan 4, 114 35 Stockholm

Hedengrens , Sturegallerian

Brobergs, Sturegallerian

NK Fine Writing

Hamngatan 18
111 47 Stockholm

STOCKHOLM CITY
Pen Store

Butiken i
Stockholm

Hornsgatan 98
118 21 Stockholm

Stadsmuseet
Stockholm

Ryssgården,
Södermalm
116 46 Stockholm

BAGARMOSSEN

Blommor4U - Vår lokala Blom- & Presentbutik
Torget, Bagarmossen

Brobergs, Triangeln
Södra Förstadsgatan 41, 211 43 Malmö

MALMÖ

Formcraft
Drottninggatan 6, 545 30 Töreboda

TÖREBODA

Pappersfrossa - Serilda lösa ark 45x64 cm SG
Engelbrektsgatan 4, 791 62 Falun

FALUN

Röhsska Museum of Design and Craft
Vasagatan 37-39, 413 21 Göteborg
 

GÖTEBORG

Brobergs, Arkaden
411 07 Göteborg
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