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Papierklem Stationery
importeur van alles wat papier hecht

of op een bureau thuishoort.

Bent u op zoek naar een leverancier voor kantoorartikelen?•
Wilt u een constante kwaliteit tegen een scherpe prijs?•
Het liefst een eigen assortiment kantoorbenodigdheden voeren?•
En samenwerken met een betrouwbare partner die verstand van zaken
heeft?

•

Werkwijze
Wij gaan graag met u om tafel om te inventariseren waar behoefte aan is.
Samen stellen we vervolgens een assortiment kantoorartikelen samen. Door
onze kleinschaligheid hoeft u niet te betalen voor grote overhead en kunnen
wij scherpe prijzen bieden. Wij werken samen met een beperkt aantal partijen
in China die door de jaren heen hun kwaliteit en betrouwbaarheid hebben
bewezen.

Wij importeren al meer dan 40 jaar kantoorartikelen!
Maar de geschiedenis van Papierklem Stationery voert nog veel verder terug.
Het bedrijf werd in 1923 opgericht door de overgrootvader van de huidige
eigenaar Kim Rozegarde. Samen met commercieel medewerker Bernardine
Haak en inkoop medewerker Cornelie Evers, verzorgt Rozegarde in de
Benelux voor groothandels, scholen en retail de kantoorartikelen.

De Papierklem is leverancier van haar eigen huismerk LPC, het unieke
vouwkrat op wielen, de Fold N Roll én uw private label.
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Negen redenen om Papierklem Stationery te bellen:

Wij kopen puur in op wat ú wilt1.
Wij kunnen private labels verzorgen, zodat u uw eigen merk kunt voeren met
eigen uitstraling

2.

Wilt u kleinere aantallen? Ook dan kunnen wij scherp inkopen3.
Wij werken snel, we weten immers waar we moeten zijn in China4.
De Papierklem importeert meer dan 40 jaar uit China en wij komen dus niet
voor verrassingen te staan

5.

Wij besteden grote zorg aan de verpakking, aangezien de containers over
zee gaan. Uw order wordt netjes bij u afgeleverd

6.

U kunt uw supply chain aan ons uitbesteden voor elk volume7.
Wij zijn FSC gecertificeerd waardoor wij producten met uw FSCcode kunnen
verkopen, zo letten wij extra op het milieu.

8.

Veel producten uit voorraad leverbaar.9.

Ook profiteren?
Papierklem Stationery is al negentig jaar dé specialist op het gebied van inkoop
van kantoorartikelen voor groothandel, retail en (semi) overheid. Wij weten hoe
de hazen in China lopen en weten welke nieuwe, innovatieve producten er op
de markt zijn. Dankzij onze uitstekende contacten in China, kunnen wij scherp
inkopen. En daar profiteert u als klant weer van!

Zij gingen u voor:  HEMA, Bruna, Staples, Adveo, Quantore, De Bijenkorf, Brico
en vele anderen.

Weten wat wij voor ú kunnen doen? Bel ons voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek!  We zitten voor u klaar: 0522-292498
   

3



 








www.papierklem.nl

LPC of private label?
Onze LPC producten zijn direct uit voorraad leverbaar.

Liever uw eigen huismerk? Dat kan. Wij verzorgen uw private
label. Zo kunt u een lijn kantoorartikelen met eigen uitstraling
voeren. Ook uw private label kunnen wij op voorraad gaan
houden.
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Opslag en Distributie

Vanuit onze distributiecentra in Meppel en Nijmegen leveren wij alle
artikelen zo spoedig mogelijk naar al onze klanten.

Voor een goede warehousing en distributie werken wij samen met onze
partners De Klok Logistics & warehousing en DPD. Zo kunnen we dagelijks
de belangrijkste Europese bestemmingen leveren.
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LPC Foldback Clips

De Foldback clip is een metalen klemmetje met een
vernikkeld pootje (ook wel double clip genoemd) dit
pootje kan worden verwijderd. Zo blijft alleen het
klemmetje op het papier achter en neemt het pootje geen
extra ruimte in. Handig voor bijvoorbeeld al uw
poststukken.

Deze clips zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten, van
15 mm tot  51 mm
en in verschillende
verpakkingsvormen:
kartonnen doosje
drum of
blister verpakking.

Vraag ons naar de
verschillende
mogelijkheden!
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LPC Spring Clips

Dit is de meest krachtige klem uit ons assortiment. Zoekt
u een klem met super klemkracht, dan is de spring clip de
beste keuze.  Naast een grote klemkracht heeft de spring
clip ook een grote capaciteit. De spring clip is van metaal
met een nikkel coating en is voorzien van een ophangoog.

De klem is in verschillende afmetingen leverbaar:

50104 Spring clip 140mm, capaciteit 45 mm
50105 Spring clip 100mm, capaciteit 30 mm
50106 Spring clip   76mm, capaciteit 27 mm
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LPC Klembordklemmen 
& holnieten

Klembordklemmen  om te bevestigen op een klembord of andere
ondergrond. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en maten:
Voorzien van ophangoog, met en zonder rubber beschermhoekjes
voor extra grip op het papier.

Om de klemmen te bevestigen
kunt u gebruik maken van
onze holnieten.
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LPC Bulldog clips

Multi inzetbaar: de bulldogclip. Gemaakt van sterk metaal
met ophangoog. 

 

Verkrijgbaar in de kleuren:
goud, koper, zilver, vintage, rood, blauw, groen,
wit, zwart, roze en turquoise

Afmetingen van 19mm tot 63mm
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LPC Houten knijpers

Leuke knijpers om te decoreren of om bijvoorbeeld
kaarten aan op te hangen. Verkrijgbaar in de kleuren
zwart, turquoise, roze
en blank.

De laatste kunt u ook in uw
eigen gewense kleur verven!

Verkrijgbaar in 25 en 35 mm



 








www.papierklem.nl

LPC Magneetklemmen
Een klem op een metalen ondergrond bevestigen?
Dat is mogelijk met de magneetklem. De klem is verkrijgbaar in 2 varianten.

Art. 4257 Bulldog Clip LPC magnetisch:
een magnetische bulldogclip met een vernikkelde body en poten.
Maximale gewichtscapaciteit:. 600 gram..
Afmeting van de clip 50mm
Afmeting magneet 26,5mm

Art. 5140 papierklem LPC 40 mm magnetisch
Een magnetische papierklem in vernikkelde uitvoering
Maximale gewichtscapaciteit: 400 gram
Afmeting van de clip 40 mm x 50 mm (bxh)
Capaciteit klem: ca. 25 mm
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    Papierklem Stationery      
  Assortiment Papierklem ook verkrijgbaar in blister verpakking     
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LPC
Blisterverpakkingen

selectie blisterassortiment:

   

 



 



De LPC Paperclips zijn voorzien van een kunststof laagje
(geplastificeerd) en in verschillende kleuren verkrijgbaar. Op deze
manier kun je verschillende accenten in je documenten aangeven.
De paperclip werd reeds in 1867 gepatenteerd en doorontwikkeld tot
zijn huidige vorm.

Deze paperclips hebben een lengte 30 mm en hebben een ronde vorm. Ze zijn
verkrijgbaar in doosjes van 100 stuks per kleur gesorteerd of in een assortidoos van
300,500 of 1000 stuks.





 LPC PAPERCLIPS plastic

artikel 20500 assorti 100 stuks

 artikel 20501 rood 100 stuks

 artikel 20502 wit 100 stuks

 artikel 20503 blauw 100 stuks  
                                                     
 artikel 20504 groen 100 stuks

 artikel 20505 zwart 100 stuks  
                                                         artikel
20506 geel 100 stuks
 

 artikel 20507 oranje 100 stuks

 artikel 20508 roze 100 stuks

 artikel 21500 assorti 300,500 en 1000
  stuks

www.papierklem.nl



 








www.papierklem.nl

LPC PAPERCLIPS metaal

Onze paperclips zijn verkrijgbaar in een verzinkte of
vernikkelde uitvoering en leverbaar in een kartonnen doos
of blisterverpakking gevuld met 40 of 100 stuks

Afmetingen:

-30 mm
  zilver, rond verzinkt of vernikkeld

-50 mm
  zilve,r rond, verzinkt of vernikkeld

-77 mm
  zilver, rond gegolfd, vernikkeld 



 








www.papierklem.nl

Verkrijgbaar in A3, zowel staand als liggend met zeer
krachtige 145 mm klem met ophangoog.
Kleur wit

# 60106/60107          

LPC Klemborden
polystyreen

Deze klemborden worden gemaakt van een hard gegoten soort
plastic en verkrijgbaar in zwart en wit met verschillenden
klemmen. Door de glans hebben deze klemborden een luxe
uitstraling.

Verkrijgbare formaten A5, A4
in een staande en liggen de uitvoering.
Voorzien van een draadklem met
rubberen beschermhoekjes en
ophangoog. Kleur zwart.

#60101/60102/60103

Verkrijgbaar in A3, zowel staand als
liggend met zeer krachtige 145 mm
klem met ophangoog.
Kleur zwart.

# 60104/60105
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LPC klemborden
karton/folie omtrokken

De LPC klemborden worden vervaardigd van een dik karton en
zijn omhuld met een sterk polypropyleen. Verkrijgbaar in diverse
kleuren. Het klembord is voorzien van een 100 mm draadklem
met ophangoog en rubberen hoekjes, zodat al uw documenten
optimaal beschermd zijn.
Er zijn zelfs twee varianten die een transparante tas een de
achterzijde hebben voor het opbergen van extra documenten!

Formaat klembord (folio); 345 x 235 x 3 mm

Kleuren:
- Rood, zwart,wit, blauw.
- Neongroen, neonoranje, neonroze.
- voorzien van tas: zwart, blauw
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LPC Klemmappen
karton/folie omtrokken

De LPC klemmappen zijn gemaakt van een sterk
polypropyleen en voorzien van een penlus en opbergvak.
Dit opbergvak kunt u gebruiken voor het opbergen van
extra documenten.
De mappen hebben een 100 mm draadklem met
ophangoog en rubberenhoekjes om al uw documenten te
beschermen. In diverse kleuren verkrijgbaar.

Formaat (folio):: 345 x 235 x 3 mm.
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 LPC klemborden met
een transparant vak

Onze klemborden 60123 (blauw) en 60125(zwart) zijn
voorzien van een transparante tas op achterzijde voor het
opbergen van extra documenten.

Deze klemborden worden gemaakt van een sterke kartonnen
plaat en zijn met een PP folie bekleed en voorzien van een
120 mm draadklem met ophangoog en rubber
beschermhoekjes.

Afmeting ca. 345 x 235 x 3 mm.
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 LPC Klembord 
Heavy duty

Dit A4 klembord doet zijn naam eer aan en is geschikt
voor het klemmen van extra veel papier. Het klembord is
voorzien van een 140 mm extra breede en sterke klem en
heeft een capaciteit van max 35mm.

Materiaal: PP zwart (Polypropyleen)
Afmeting: 345 x 235 x 3 mm.
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MDF klemborden zijn de trend van nu.
Ze zijn te beschilderen of te beplakken, zo kun je je eigen persoonlijke draai
geven aan het klembord.

De MDF klemborden hebben een glad oppervlak en zijn voorzien van een
 krachtige draadklem van  120 mm met ophangoog en beschermhoekjes of
van een stevige klem van 74 mm of 145mm.
Verkrijgbaar in A5, A4, A3 staand en liggend en
als mini-klembord.

LPC Klemborden

Mdf
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 LPC klemborden

Houten klembord A4 en A5 met
vintage coating, gemaakt van 4mm dik
populierenhout.
Dit klembord heeft een stoere
uitstraling door de
vintage coating.

Het klembord is voorzien van een 120
mm klem met ophangoog

Houten klemborden zijn op dit moment dé trend.
Ze vinden hun weg in vele toepassingen: zoals
menukaarthouders in restaurants, als display in
winkels en als woonaccessoire.

Houten klembord A4 en A5 , gemaakt
van 4mm dik populierenhout. en
behandeld met een hoogwaardige
naruurolie die vrij is van oplosmiddelen.

Het klembord is voorzien van een 120
mm klem met ophangoog
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 LPC klemborden
Hout of MDF

lasergraveren
Geef uw houten klemborden iets extra's en laat uw logo
op het bord graveren.
Zo krijgt het klembord een hele persoonlijke uitstraling.

Vraag ons naar de mogelijkheden.



 








www.papierklem.nl

Stijlvol én robuust. Dit A4 klembord is vervaardigd van een
flexibele PP foam en kan absoluut tegen een stootje, is daardoor
geschikt voor zowel office use als gebruik op de werkvloer.
Uitgevoerd in elegante, eigentijdse kleuren als kiezel wit, metallic
grijs, koper en zwart.
Aanzienlijk langere levenscyclus dan klemborden gemaakt van
ander materiaal. Luxe voor een hele aantrekkelijke prijs.
Voorzien van een 120 mm draadklem met rubber hoekjes voor
extra grip op het papier en een ophangoog.

LPC klembord
Strong elegance
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 LPC klemmap
Strong elegance

Stijlvolle én robuuste klembordmap .
Gemaakt van zeer licht, waterbestendig en buigzaam materiaal en
daardoor geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden!  
Is hierdoor geschikt voor zowel office use als gebruik op de
werkvloer. Deze A4 klemmap is vervaardigd van een  flexibele 2
laags polypropyleenfoam en kan daardoor absoluut tegen een
stootje.
Aanzienlijk langere levenscyclus dan klemborden gemaakt van
ander materiaal.
Uitgevoerd in elegante, eigentijdse kleuren als kiezel wit, metallic
grijs, koper en zwart.
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LPC aluminium
klemborden

Op zoek naar een klembord die tegen een stootje kan?
Neem een aluminium klembord!

Verkrijgbaar in
verschillende
variaties

Deze klemborden zijn gemaakt van een onbreekbaar 
hoogwaardig, duurzame kwaliteit aluminium.
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Deze blank houten houder Is tevens geschikt om verder zelf te decoreren
zoals beitsen, beschilderen of laser graveren. Voor gebruik thuis, als
menukaarthouder in de horeca, of in de retail.

Voor zowel A5 als  A4 te gebruiken.
Afmeting: ca. 100x70x40 mm (A5).
Breedte van de sleuf ca. 5 mm.

LPC KLEMBORD/
MENUKAARTHOUDER
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Whiteboard klembord LPC A4 hout (mdf), 120 mm draadklem met rubber
hoekjes en ophangoog. Inclusief marker met wisser.
Aan beide zijdes beschrijfbaar. Ideaal als coachbord of schrijfhulp op
school. Afmeting 315 x 228 x 3 mm

             MDF Whiteboard A4 
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Handzaam whiteboard dat dubbelzijdig te gebruiken is.

Eén zijde blanco, de andere zijde geruit. Geleverd met marker en wisserdop.
Ideaal als schrijfhulp op school.

Afmetingen ca. 26 x 19 x 0.5 cm

                  Wisbord met stift 
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Klembordkoffer van ABS. LPC SLiM/zwart voor A4
Extra dunne klembordkoffer voor A4 papier met apart vak voor het
opbergen van pennen.

-120 mm draadklem met rubber hoeken en ophangoog.
-242x345x22mm. Opbergcapaciteit 20 mm papier.

Formulierenhouders

Aluminium formulierenhouders in A4 formaat
met deksel en opbergvak.

.  Doordat ze gemaakt zijn van duurzaam materiaal kunnen ze tegen een
stootje en gaan ze lang mee.  

Deze formulierenhouders worden veel gebruikt door chauffeurs en monteurs 
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LPC Phoneboard
Superhandig klembord voor het
vastklikken van je Iphone of Android
toestel.
Gebruik Skype, Mail of apps als
calculator of zaklamp en maak
tegelijk aantekeningen op het
klembord.

Voorzien van penhouder en liniaal.

Het Phoneboard is
gemaakt van ABS en
volledig recyclebaar!

Afmeting: 325 x 234 mm
(voor A4)
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LPC Push pins

Push pins van plastic en aluminium in verschillende kleuren. Voor het
bevestigen van papier aan prikbord of muur.  De push pins  zijn er in 40,100
of 200 stuks verpakking

Verpakt in blisterverpakking of drum.

Verkrijgbaar in
aluminium, assorti, rood, wit, blauw, groen, zwart geel en  transparant.
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LPC Punaises

LPC punaises of duimspijkers zijn in verschillende variaties
verkrijgbaar:

zilverkleurig•
verkoperd•
witte kop•
assorti•

Verkrijgbaar in een blisterverpakking of in een kartonnen doosje. 100
stuks per doosje.
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LPC Landkaartspelden

Landkaartspelden om landkaarten te markeren of om
papier op een prikbord te bevestigen.

De LPC Landkaartspelden zijn verkrijgbaar per 100 stuks in
een doosje. Verpakt in een doosje per kleur of in een
assorti doosje.

Lengte van de spelt: 20 mm
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Verkoperde splitpennen voor gebruik op kantoor,
thuis of op school. Een splitpen bestaat uit twee platte
pootjes en een ronde kop. De pootjes van de splitpen
kunnen door papier worden gestoken en
uitgevouwen.  
De splitpennen worden geleverd in een doosje van
100 stuks.

LPC Splitpennen

Verkrijgbaar in
-12 mm
-19 mm
-25 mm
-32 mm
-38 mm
-50 mm
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Artkel 87050 Snelhechters.
Snelhechters zijn zeer geschikt voor het
bundelen van papier.
Verpakking; doosje met 50 stuks

LPC Snelhechters &
Vlinderclips

Vlinderclips worden gebruikt
om grote pakken papier te
bundelen.
Capaciteit: tot circa 1 1/2 cm
Diameter draad: 1,2 mm
Afmeting: 50 x 57 mm

Verpakking; doosje van 50
stuks
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en verder........

Staat uw artikel er niet bij?

Neem gerust contact met ons op:

sales@papierklem.nl 
tel  +31 (0)522-292498 
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Uw artikelen laten
personaliseren

Er is zeer veel mogelijk om uw klemmappen,- borden of
klemmen een persoonlijke uitstraling te geven.
U kunt ze bij ons laten bedrukken, lasergraveren of
lasersnijden met bijvoorbeeld uw eigen logo of een eigen
tekst.

Vraag ons naar de mogelijkheden!
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XL vouwkrat op wielen

De Rolls Roys onder het vouwkrat op wielen. Handig voor
de boodschappen, om gereedschap in te vervoeren,
dossiers in mee te nemen of als hobbytrolley.

De deksel sluit het krat in een handomdraai af en de hoes
is makkelijk om schrijfgerei of kleine gereedschappen in op
te bergen.
De deksel en hoes kunnen samen worden gebruikt.
Super sterke uitvoering, opbergcapaciteit tot wel 35
kilogram en een inhoud van ruim 50 liter.

Buitenmaat: 42 x 37,5 x 40,5 cm.
Binnenmaat: 39,5 x 35 x 35 cm.

Hoogte opgevouwen: 8 cm
Hoogte van de hefboom: 98 cm
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Deksel & hoes
voor vouwkrat op wielen

Bescherm de inhoud tegen regen en spatwater.
Met de deksel sluit u het XL klapkrat in een
handomdraai af. Gebruikt u de deksel even niet?
Bevestig hem dan eenvoudig op de voorzijde van
het XL vouwkrat op wielen en u heeft hem altijd bij
de hand.

Veel spullen mee te nemen? Deze handige canvas
hoes voor het XL vouwkrat op wielen heeft super

veel opbergruimte. Stop al uw losse pennen,
kantoorbenodigdheden , gereedschappen of
hobbymaterialen in de grote zakken die zich

rondom de hoes aan de buitenzijde van het klapkrat
op wielen bevinden. Zo maakt u van uw XL

vouwkrat eenvoudig een hobbytrolley,
gereedschapkoffer of handig hulpje voor op

kantoor.

Door deze drie producten te combineren ontstaat de Multiworker en geniet
u van alle voordelen van het vouwkrat en de accessoires voor een zeer
gunstige prijs!

Ideaal voor Het Nieuwe Werken en flexibele werkplekken maar ook voor
het vervoer van hobbyspullen en gereedschap.
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LAUREL

Wij vertegenwoordigen de Firma Laurel in Nederland. Laurel is
producent van stevige kunststof klemmen en punaises.
Onderstaand een greep uit het assortiment.

Laurel gebruikt kunststof dat voldoet aan de Reach norm, flexibel,
lichtgewicht, antiallergisch en vrij van schadelijke materialen.
Verkrijgbaar in aansprekende kleuren met een lange levensduur
en volledig recyclebaar!



 

De nieuwste LPC clips in diverse maten en kleuren.






 NIEUWSTE CLIPS 2019
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Papierklem Stationery
Eekhorstweg 35
7942 KC Meppel

www: papierklem.nl

Tel.:+31 (0522)-292498

E-mail: sales@papierklem.nl

KVK: 04084358 Meppel

BTW.NR: 1707.27.439.B01

IBAN: NL75ABNA0517946521
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