
Zorgeloos telexen? Daar heeft U Telerol voor nodig.
En Hoffmann levert het.
Telerol heeft trouwens een unieke soort telexpapier 
ontwikkeld: zelfkopiërend papier met de naam Sneeuwwit. 
Verkrijgbaar van 2 tot en met 7 voud.
Sneeuwwit heeft dus geen karbon tussen de kopieën, 
maar een onzichtbare NCR-laag, die messcherpe kopieën 
geeft. Op uw individuele kopie kunt u schrijven zonder het 
probleem van doordrukken.

Schone handen en storingsvrij
Uw telexiste is er zelfs blij mee! Geen vuile handen meer, 
geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens met het karbon in 
de prullebak en storingsvrij telexen.
Wij leveren natuurlijk met evenveel plezier telexpapier mét 
karbon.

De prijs
Onze telexrollen zijn scherp geprijsd.
Om U enigszins op weg te helpen, vindt U bijgesloten 
onze prijslijst.

Verder levert Hoffmann natuurlijk ook telex-ponsbanden 
en telex-linten.

Om te bestellen kunt U ook bellen!
Op onze afd. Telerol wacht Anneke op uw orders. Plak 
onze sticker op Uw telex als geheugensteuntje.

Notaris Kruytstraat 10
Postbus 11
2660 AA Bergschenhoek
Tel.: 01892-3144
Telex: 21450

internationaal b.v.

Bestelkaart telexrollen

x 12 telexlinten in zw. en zw./rood nylon.

soort aantal prijs soort aantal prijs

Enkelvoud A
A

Vijfvoud B
A

Tweevoud B
A

Zesvoud B
A

Drievoud B Zevenvoud B
A

Viervoud B

kartons à 25 st. ponsbanden 

 stuur ons documentatie van uw overige leveringsprogramma.

s.v.p. aan achterzijde van de bestelkaart uw volledige naam en adres vermelden.



Ons overige leveringsprogramma:

computer 
magnetic 
tapes
De magneetbanden van Hoff- 
mann voldoen aan de aller
hoogste kwaliteitseisen. Zij wor
den b.v. toegepast bij het Con
corde vliegtuigprojekt en zijn o.a. 
in gebruik bij de Polaris onder- 
zeeërvloot.
Elke magneetband wordt indivi
dueel getest en gegarandeerd 
voor de periode van 5 jaar. Uite
raard is er een uitgebreide reeks 
accessoires, zoals spoelen, do
zen, dataringen en snellaadkas- 
settes leverbaar.

ribbons

Alle inktlinten zijn gemaakt van 
speciaal ontwikkelde nylongarens 
en garanderen een storingsvrij 
schrift, zijn absoluut vrij van vou
wen en andere onregelmatighe
den.
Leverbaar in zwart, blauw, violet 
en metallic.
De nieuwste technologische ont
wikkeling is het kassette-inktlint 
van zelfdragend polymeer voor 
een lange levensduur.

removable 
mini magnetic 
storage media
Hoffmann levert uiterst betrouw
bare magnetische Produkten 
voor de mini-computerindustrie. 
Onverwoestbaar met superieure 
magnetische kwaliteiten. Digitale 
kassettes, diskettes in normale 
en dubbel density uitvoering, mi
nidiskettes, data-cartridges, en 
de onlangs geïntroduceerde mini- 
kassettes.
Tevens leverbaar: magneetkaar
ten in zilver kleurgekodeerde uit
voering.

disk-packs
Nauwgezette kontrole over het 
gehele fabrikageproces garan
deert een permanente kwaliteit. 
leder diskpack en iedere disk
cartridge wordt 100 % gekontro- 
leerd. Disk-cartridges en disk
packs zijn in de meeste uitvoe
ringen leverbaar.
Reparatie, inruil en levering van 
gerenoveerde disk-packs beho
ren eveneens tot de mogelijkhe
den.
Nieuw: Cartridge Modules type 
1204 voor Control Data 9448, 
Ampex, honeywell, I.C.L.-46, 
Datasaab, Siemens, Wang etc.

letterschijven

De letterschijven van Hoff- 
mann zijn gemaakt van plastic 
en voorzien van een metalen 
punt.
Leverbaar met 96 spaken en zo
wel 10, 12 als 15 characters per 
inch. Voor een storingsloos ge
bruik op printers van A.E.S., Dai- 
sy, Diablo, Hermes, I.B.M., Océ, 
Philips, Qume, Vydec, Xerox etc.

ketting- 
formulieren
Hoffmann heeft tabelleerpapier 
voor de computer. Voor de 
snelste machines, in alle breed
ten, verschillende papiersoorten. 
Leverbaar in diverse uitvoerin
gen.
Veel standaardformaten zijn uit 
voorraad leverbaar.
Tevens leverbaar PRINTERROL- 
LEN (boeken) voor: Centronics, 
Data Products, Hewlett Packard, 
Mannesmann, Olivetti, Spectra 
Physics, Teletype, Texas, Varian 
etc.

kan ongefrankeerd 
worden verzonden.

Antwoordkaart 
Hoffmann Internationaal b.v. 
Machtiging 2470 
265OVJ Berkel


