
MazdaRX-7
TURBO



Soms schieten woorden tekort ...

Gewoonlijk vertrouwen wij op onze woordenschat als het gaat om
ervaringen te beschrijven. Maar soms zijn deze zo bijzonder, dat ze
iedere beschrijving te boven gaan.

Neem bijvoorbeeld de nieuwe Mazda RX-7. De verwezenlijking
van een dynamische wisselwerking tussen mens, machine en weg-
dek. Enerzijds kunt u zeggen dat dit alleen maar woorden zijn.
Anderzijds zou u het ook zelf kunnen ondervinden. Het is een bele-
venis die u niet snel zult vergeten.

De oorspronkelijke RX-7voldeed aan Mazda's visie op wat een
sportwagen behoort te zijn. Sindsdien is er veel gebeurd. En
Mazda's nieuwe visie wordt nog steeds gekenmerkt door perfectie.
De nieuwe RX-7 spreekt voor zichzelf: het is de openbaring van
perfectie. In prestaties, bediening en vormgeving. En iedere versie
is voorzien van de uitstekend presterende turbo-motor die een
maximaal vermogen kan leveren van 147kW (200 pk).

Alsof dat nog niet genoeg is, biedt de lichte carrosserie een ver-
mogens-/gewichtsverhouding van 6,8 kg per pk. Natuurlijk zijn dit
louter woorden: in de praktijk kan de RX-7 van 0-100 km/uur acce-
lereren in slechts 6,7 seconden.

De mechanische evolutie die heeft plaatsgevonden onder de mo-
torkap van de RX-7vindt zijn weerklank op het exterieur. Hier
vindt u de best mogelijke evenwichtswaarden van de opwaartse
krachten tussen voor- en achterzijde, terwijl tegelijkertijd een
CW-waarde van 0,31 is bereikt. Uiteraard is dit slechts opnieuw
een beschrijving. Waar het om gaat is dat de RX-7 één van
's werelds meest aerodynamische in massaproduktie geleverde
automobielen is.

Dan is er tevens iets geheel nieuws: de RX-7 Cabriolet.
Een auto met open dak, chic en niet opzichtig; het resultaat van

Mazda's technologie op het gebied van luchtstroomgeleiding. Met
de nieuwe RX-7 Cabriolet biedt Mazda opnieuw iets dat werkelijk
bijzonder mag worden genoemd op het gebied van sportief rijden;
iets dat nauwelijks onder woorden is te brengen.





..om een unieke vormgeving
te beschrijven ...





...een vleugje durf ...







...een enorm verschil ...

Het is fijn om de wind
door je haren te voelen.
Het gevoel van rijden in
de open lucht is plezierig.

Maar, als de wind door
het interieur jaagt, geeft
dat problemen.

Die heeft Mazda echter
opgelost dankzij de air-
flow techniek. Bovendien
blijft de windvrije cockpit
tijdens regen buien droog
dankzij een 'onzichtbare
sluiting'. Het geheim ligt
in Mazda's originele
'windblocker technologie,
waardoor windvlagen van
buitenaf worden voorko-
men. Ook is daardoor de
windruis gering en is zelfs
bij hoge snelheden efficiën-
te verwarming mogelijk.

Het interieur draagt
hiertoe ook bij, omdat het
dakpaneel is gemaakt van
kunststof, waardoor trillin-
gen worden verminderd.

4.

2.

3.

5.

De bediening van het
dak wordt gestuurd door
microprocessors. De sim-
pele aanraking van een
toets is voldoende om het
dak te openen of te slui-
ten. De achterruit kan
worden verwarmd.

De RX-7 Cabriolet is ge-
woonweg een klasse
apart.
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Extra etijoe corrosxerie-
structuur en he! aero-cop-
sule effect dragen bi! 10!
een geluidsarm cabriolet-
interieur.

Geneuruerët door een
hoog niceau von Illeh/.-
dichtheid, geluicL~isolatu:
en dynamische ,'·;tlj{heid.
biedt het dakpaneel uan
de RJ(·7 Cabriolet hel
comfort en de rust. van eën
COl/pé.

l. Mazda's os-iginele
wind-blocker

2. DOOI' microproces-
SOI'Sgestuurd dak

3, Elcktrische toets om
het dak te bedienen

4, Gelijkmatige lucht-
stroom bij volledig
geopend dak

5, Gesloten uitvoering



...een succesvol niveau ...

Verbeterde controle
op turbodruk

Elektro-
magnetische

regelklep

Gasklep-opening
Druk in het inlaatspruitstuk

Hoogte
Temperatuur inlaatlucht

Afstand
Uillaatspruitstuk 5.

Verbeterde controle
op turbodruk

Door microprocessor-
controle van de overdruk-
klep levert het systeem
optimale aanjaagdruk,
waardoor binnen het ge-
hele toerentalbereik het
koppel wordt vergroot.
Het koppel neemt vooral
toe bij een laag toeren tal
en draagt daarom bij tot
het prestatievermogen.
Dit systeem draagt ook
bij tot vermindering van
de turbovertraging.

Kortom, het resultaat is
een actieve rotatie-turbo
met een buitengewoon
vlakke koppel-curve.

4.
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6.
7.
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Rotatie voordelen

I, Tur-bo IT ,'otat.iemotor
met Intercooler

2, Lichtgewicht rotor
3, Vee-beter-de cou tr-ole

op brnndstof'injectic
4. Volledig onnfb anke-

lijk tweeu-aps turbo-
systeem

5. Verbeterde cont.role
op de turbodruk

6. De Muzdu's 767 op Le
Mans

7, Een nX-7 tijdens de
IMSA sertos

Nog opwindender is de
nieuwe RX-7 rotatiemo-
tor.

Met onafscheidelijke
voordelen, waarmee de
rotatiemotor voor een
sportwagen de ideale
krachtbron is. Veelmin-
der bewegende delen; be-
trouwbaarder; kleiner en

lichter ten opzichte van
het geproduceerde vermo-
gen. Door zijn compact-
heid kon de motor midden
voorin worden geplaatst,
waardoor een uitstekende
gewichtsverdeling is ont-
staan. De nieuwe kracht-
bron voor de RX-7 ver-
sterkt deze voordelen
simpelweg.

Verbeterde controle
op brandstofinjectie

Uitgerust met een zeer
snelle microprocessor, re-
gelt het nieuwe systeem
volledig het niveau van
brandstofinjectie al naar
gelang de gaspedaalstand,
waardoor de motor re-
ageert zodra u het gaspe-
daal beroert.

Verbeterde controle
op brandst.ofinject.ie

Plekhoeveelheid

Brandslof

~ormaal

Inlui open Inlaal gesloten

3.
Volledigonafhanke-
lijk tweetraps turbo-
systeem

Voorzien van een
unieke turbine met volle-
dig onafhankelijke dub-
bele uitlaatkamers, leidt
het systeem op uiterst ef-
fectieve wijze een krach-
tige stroom van uitlaat-
gassen naar de turbine.
Dit betekent een aanmer-
kelijke verhoging van de
turbodruk en aldus een
verbetering van het kop-
pel en de reactie op het
gaspedaal, vooral bij hoge
toeren.







In de nieuwe RX-7 is
het DTSS-systeem verder
verfijnd, waardoor de
prestaties in bochten zijn
verbeterd. De stabilisator
is nu via kogelgewrichten
vastgemaakt om een vlot-
tere reactie op verande-
ringen in zijwaartse
krachten te bewerkstelli-
gen. Aldus wordt een bij-
drage geleverd tot een be-
tere beheersing van de
auto zonder concessies te
doen aan het rijgevoel.

Spor-ingsregef ing in
bochten
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BI} hef inzetten van dl!
boeht gaal hel achterwiel
naar ui/spoor voor een be-
tere ioendboorheid.
Tijdene de maIlUCII('I'e

gaal di! ooer ;11 toespoor
voor een. hogere stebiliteit,

12.

bediening van het rem-
pedaal.

Daarnaast is de Coupé-
versie standaard voorzien
van Mazda's vierwiel anti
blokkeer remsysteem. Dit
systeem verzekert een
perfect beheerste stop.

Mazda's jarenlange er-
varing met rotatiemoto-
ren vindt zijn weerslag op
de stopwatches van 's we-
relds meest gerenom-
meerde race-circuits.
Dergelijke ervaringen
komen ten goede aan ons
streven naar een echte
sportwagen.
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Schijfremmen met
ABS

Uitstekende acceleratie
vraagt om uitstekende
remkracht. De wielen zijn
voorzien van geventi-
leerde schijven; de voor-
wielen zijn uitgerust met
vier zuigers. De nieuw in
het systeem opgenomen
tandem-rem bekrachtiger
en een grotere hoofdrem-
cilinder dragen ook bij tot
een directe reactie op

Schijfrem mei vier zuigers
14.

Toespoor bii remmen
op de motor

\
8. Versnellingspook
9. MacPherson voor-

wielophanging
10.DTSS achterwielop-

hanging
11. DTSS in wer-king
12. Anti-blokkeer rem-

systeem (ABS)
13.Geventileerde

schijfremmen
(voor)

14. Vier eutgercetipers

Uit- en toespoor in
bochten

ts



8.

Handgeschakelde
vijfversnellingsbak

De transmissie van een
sportauto moet zodanig
zijn ontworpen, dat de
versnellingshandel zo
snel en direkt mogelijk
kan worden bediend. Op
190mm van het draai-
punt heeft de stoere ver-
snellingspook de optimale
schakelpositie. Een scha-
kelslag van 55 mm garan-

.' deert een snelle en exacte
bediening. Het kogelge-
wricht en andere verbin-
dingsstukken zijn extra
strak. Zelfs de olie voor
de transmissie is zorgvul-
dig samengesteld om het

sors en een regeléénheid
wordt deze in feite zeker
in plaats van onzeker bij
hoge snelheden.

Dynamic Tracking
Suspension System

Kogelgewricht voor
een scherper

etuurgeooel

9.
sportieve gevoel bij het
schakelen te vergroten.

Met deze verfijningen
in en om de vijfversnel-
lingsbak biedt de nieuwe
RX-7het summum aan
sportiviteit.

Stuurbekrachtiging

Stuurbekrachtiging in
een sportwagen moet in-
teractief zijn en niet sim-
pelweg bedoeld om het
rijcomfort van de bestuur-
der te vergroten. De
stuurbekrachtiging van
de RX-7verandert met
het toerental van de
motor. Door de gecombi-
neerde functies van sen-

10.





...een gevoel van perfectie ...

1.

Het verstelbare stuur-
wiel is ontworpen met het
oog op veeleisende rij-
prestaties in combinatie
met optimale afleesbaar-
heid van het gecentrali-
seerde dash board. De
extra grote ronde en dui-
delijk afleesbare toeren-
teller draagt bij tot de
sensatie van sportief rij-
den.

De verschillende contro- 2.

leschakelaars zijn ergono-
misch in het console ge-
plaatst en liggen vanaf
het stuurwiel binnen
vingertop-bereik. De
grootte van de controle-
knoppen is afgestemd op
veiligheid en snelle
bediening.

Bij Mazda's inspannin-
gen om het sportieve ge-
voel te vergroten, is ook 3.

Iedere schakelaar beoindt
zich binnen uingertop-be-
reik van he! stuuru-iel en
wordt gekenmerkt door
een verschillend oppervlak.

aandacht besteed aan het
contact met de bedie-
ningsorganen. Neem bij-
voorbeeld het stuurwiel,
de knop op de versnel-
lingspook of de greep van
de handrem. Ieder onder-
deel dat de bestuurder tij-
dens het rijden recht-
streeks aanraakt, is in de
nieuwe RX-7 in echt leer
gewikkeld. En de knop op
de versnellingspook
draagt door de 'pistool-
greep' ook bij tot het spor-
tieve gevoel.

Kortom, de cockpit van
de nieuwe RX-7straalt
perfectie en opwinding
uit, die de bestuurder
daadwerkelijk ervaart.

De alarmlichten schoke-
laar bevindt zich aan hef
houeneinde van de passa-
gierszijde van het instru-
mentenpaneel, zodat deze
onmiddellijk bereikbaar
is zonder dal de besluur-
der zijn blik op de weg
oerliest.

1. Met leer omwikkeld
stuurwiel

2. Met lee!"omwikkelde
versneUingspook

3. Met leer omwikkelde
handrem greep





...het toppunt van comfort...

De diepe, hoog doorlo-
pende kuipstoelen zijn be-
kleed met fraai en duur-
zaam leer en voorzien van
zachte kussens op een
speciaal frame dat voor
goede ondersteuning
zorgt. Deze dubbele con-
structie maakt het moge-
lijk dat de inzittenden
steviger op hun plaats
worden gehouden als de
middelpuntvliedende
kracht toeneemt.

Tegelijkertijd blijft de
stoel comfortabel. Zachte
opstaande flanken, een
lage heuppositie en een
totaal aangepaste vorm
zorgen verder voor de
best denkbare zithouding.
Ook de nieuwe verste-
vigde zijsteunen dragen
ertoe bij dat de bestuur-
der zelfs tijdens langdu-
rige snelle ritten de meest
ideale zitpositie houdt.

De beschikbare heup-
ruimte verzekert iedere
bestuurder van een com-
fortabele zitpositie.

Het interieur-comfort is
verder vergroot door mid-
del van Mazda's aange-
paste technologie op het
gebied van luchtversprei-
ding. De verwarming
heeft een grote capaciteit
en verspreidt de warmte
via verscheidene ventila-
tiesleuven. Deze kunnen
de luchttoevoer sturen
naar de voeten en het
middenlichaam van de
bestuurder. Een extra

Door aanrolling van de
aal! het dak gemonteerde
«choheluor rir'hl het eiek-
triuche Z(JIIIIN/Ofi (Jan de
C()upé zich umhoog.

hoge luchttoevoer ver-
spreidt zich over de ge-
hele voorruit. Ontwase-
mingssleuven gericht op
de zijruiten, zijn aange-
bracht op de uiterste hoe-
ken van het dash-
board. Voornog
meer comfort
maakt aircondi-
tioning deel uit
van de stan-
daarduitrusting.
In zijn geheel
is het interieur
van de nieuwe
RX-7het top-
punt van comfort.

1. Zijr'uit-onLwascmcl"
2. Leren bestuurders-

stoel



...subtiele voldoening ...

Superenelte uxueretraten
wassen. snel hef vuil van
de koplampen ooor een
heldere oertichnng

De echoheloer die het
lraptcunpniueau regelt he-
vindt zich ruibij de VP/,-

snelti ngspooh, De he·
stuurder hun de leunpen
in drie verschillende
hoeh poeitie« plocüsen, ar
hanhe/Uh van de rij-om-
«tandigheden, Deze moge-
lU/flleicl garandeert
verhoogde veiligheid.

1.
De nieuwe RX-7biedt

een comfortabel interieur
voor bestuurder en passa-
gier zonder een overdaad
aan instrumenten. De
functionele uitmuntend-
heid van de mechanica in
de nieuwe RX-7 is aange-
vuld door de functionele
uitmuntendheid van het
comfort.

Comfort is onverbreke-
lijk verbonden aan het
karakter van de gehele
auto. De wielophanging
brengt een prettig wegge-
voel over zonder de inzit-
tenden te vermoeien met
ruwe schokken.

De trillingsvrije motor,
het stille chassis en de
gladde aerodynamica zor-
gen alle voor uitstekende
geluidsbeheersing zonder
dat de cabine overmatig
wordt afgezonderd van
omgevingsgeluiden. Dit

zijn vandaag de dag de
fundamentele voorwaar-
den voor het rijden in een
sportwagen.

Het comfort wordt be-
paald door de totale inte-
rieur-filosofie die zowel
bestuurder als passagier
subtiele voldoening geeft.

Een functionele en
opwindende ruimte

1. Instrumentenpaneel
(Cabriolet)

2. Duidelijk afleesbare
meters

3. Geconcentreerde
waarschuwingslicb-
'en

In het interieur van een
sportwagen ontmoeten
bestuurder en machine el-
kaar. Dus hebben wij een
interieur ontworpen, dat
zowel functioneel als op-



windend is; een ruimte
die het gevoel van harmo-
nie tussen mens en ma-
chine vergroot.

Het dashboard loopt in
vloeiende lijnen en valt
samen met de deurpane-
len, zodat de bestuurder
het gevoel heeft dat hij
'omringd' wordt.

Gecentreerd in het
dashboard zijn een digi-
tale kwartsklok en waar-
schuwingslampjes die de
bestuurder informeren
over omstandigheden die
variëren van het koel-
vloeistofniveau tot een
niet goed gesloten achter-
klep.

Het instrumentenpa-
neel is logisch ontworpen
met functionele meters en
toegankelijke bedieninga-
organen. De belangrijkste
meters zijn aangebracht
in één instrumentenhuis.

5.

Aan de passagierszijde
daarvan bevindt zich een
grote knop voor de waar-
schuwingslichten, die
zowel voor bestuurder als
passagi er makkelijk be-
reikbaar is. Het ver-
nieuwde instrumenten-
huis vertoont een unieke
kromming om weerkaat-
sing op de ruit te beper-
ken.

De duidelijk zichtbare
amberkleuren van de
ronde toerenteller en
snelheidsmeter verschaf-
fen in één oogopslag
nauwkeurige informatie.

Alle meters zijn ana-
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De hoofdsteunen van de
echterstoeien hunnen ulah
nuur heneden u-orden ge-
!dapt.

,
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AUla cruise con/rol, voor
meer comfort, behoor/tul
de uondoorduitruetmg
van de menu.e RX· 7,

6.

loog, inclusief de vier me-
ters die oliedruk, koel-
vloeistoftemperatuur,
turbodruk en brandstofni-
veau aangeven. Niet al-
leen de belangrijkste me-
ters hebben een ronde
vorm, maar ook de hulp-
meters. Een cirkel, de
simpelste vorm, geeft een
meer geconcentreerd,
sportiever gevoel aan de
nieuwe RX-7.

4. De hoedenplank ver-
bergt. de bagage op
een veilige maniur-

5. Speaker in het VOOI"

portier
6.Achterspeaker



...en er is nog meer dat het oog streelt.

Het ronde motief dat
het ontwerp van het in-
strumentarium ken-
merkt, is doorgevoerd
naar de achterzijde, waar
de combinatie van ronde
lampen een sportiever ge-
voel uitstraalt.

Maar de kwaliteiten
van de carrosserievorm
van de nieuwe RX-7 zijn
niet alleen oppervlakkig.
Een vernieuwde achter-
spoiler is onder de juiste
hoek gemonteerd voor een
vergrote anti-liftfactor 1.

aan de achterzijde. De
voorspoiler steekt verder
vooruit om de liftfactor te
verminderen. De herziene
flanken en de achterspoi-
ler dragen ook bij tot de
aerodynamische perfectie
van de nieuwe RX-7.

Dientengevolge kan de
2.Coupé bogen op een

luchtweerstandsfaktor
van 0,31. Daarmee is de
nieuwe RX-7 één van 's
werelds meest aero-effi-
ciënte in massa produktie
geleverde auto's.

Centra al binnen deze
aero-efficiency staat ui-
teraard de basisvorm van
de nieuwe RX-7. De
compacte rotatiemotor,
geplaatst middenvoorin,
maakt het mogelijk dat
de neus laag is en dat de
motorkap spits toeloopt 4.

en vloeiend samenloopt
met de toelopende voor-
ruit.

1)(' d uöbele 11 itiacüpijp
groml olll1liddelUII als re-
actie op dl! mtotiecctioi-
teit, iocerdoor een ge/uid
urijmnrtt dat sportiever is
dan ooit.

205/55 ZR f{j (Coupé) en
205/60 VR15 (Cab,.iolet)
Bridgestoue bonden met
aluminium velgen.

1. Achter-spotler
2. Achter'zijde met ge-

combineerde ach-
terfichten

3. Zijbescherming vnn
de carrosserie

4. voorspoiler
5. Achterspoiler'
6. Luchtstroom
7.Acrodynamisch pro-

fiel
6.



UITRUSTING : Standaard -. Niet standaard

Coupé Cabr-Iolet.

EXTERIEUR
Licht.nlCiZllcll velgen
Halogeen koplampen
Koplal11 psproeiers
Koplampho'o~gi7'cC"CCg-'Cc,ci"-g--------------------------
Van binnenuit te openen bnmdst.ofKkp -----------~-------__:c---

k~ffel'klep
Voorruitv'oC,C,'g,C"C,,','g"d-g"'o",
Getint. glas
Verwarmde achterruit
Var-iabele ruitewisscr interval
Achterwisser
Zij~lrip.'; In carroaseriekleur
Twee elektr-isch verstelbare buitenspiegele
Spoilers voor. achter. zij
Elektrisch bedienbaar schuirdak
Elektrisch bedienbaar cabriolet dak
Mlsurchterl icht
Aluminium velgen
Bandon ----

INTERIEUR

7J.Jx16
205/55 ZR16

6,5JJx15
205/60 VRJ.''!

Lederen stuurwiel, pookknop en handrem
In hoogte verstelbaar stuurwiel
§t.u u rbe krach tig; lig
ToerenU-'ller

~
Elektrisch bedienbare zijruiten
Centrale dcu!'vl'rgrl'nd<,llng
Cruise Control
verlichte aansteker
Verlicht deur- en contact. ~IOL
IIC!l1l'lbckledll1g stof
M:\kc-up spicg~l
KaarLtecslnmpjcs
Verlicht.<' bagageruimte
Bagageruimte afdekking n.v.t.
VeiJiglll)idsvcrlichting in portieren

Lederen bekleding ==============~===============~=====~=~~==~Nccr-k laphare _acht.erbnn k n.v, L
Elektrische antenne
Airconditioning
ABS remsvstccn-



AFMETINGEN
(Coupé)
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1450mm

, 690rTVT1

2430 ........

431Smm__ 1440rM'1

(Cllbriolet)

146Qmm

1690mm

2430mm
4315mm

-71

144Qmm

TECHNISCHE GEGEVENS
MOTOR
Type

Coupé/Cabriolet
tweeschijfs rotatiemotor met turbo en intercooling

Kamervolume om' 2 x 654
Katalysator geregelde drieweg
Max. vermogen kW(pk)!tpm 147(200)/6500
Max. koppel Nm/t.pm 265/3500
Com p ress ie ve rh oud ing 9.0
Brandstoftoevoer elektronische brandstof-injectie
Ontsteking elektronisch
Inhoud brandstoftank
Inhoud carter
Inhoud koelsysteem
Dynamo

L
L
I

VIA

72
5.8
8,7

12/80
Accu
TRANSMISSIE
Koppeling
Overbrengi ngs ver houd in gen

V/Ah 12/55

enkelvoudige droge plaat

Ie versnelling 3,483
2e versnelling 2,015
3e versnelling 1,391
.te versnelling 1,000
5e versnelling
achteruit
eindoverhrenging

0,719
3,288
4,100

CHASSIS
Wielophanging voor
Wielophanging achter

Mc Pherson
D1'SS-systeem

Stuurinnehtmg tandheugel met elektronisch geregelde bekrachtiging
Dr-aaicir-kel m 9,8
Remmen
Handrem

geventileerde schijven rondom
mechanisch op achterwielen

MATEN EN GEWICHTEN
Lengte

Coupé
4315

Cabriolet
mm

Breedte
Hoogte
Wielbasis

mm 1690
1265
2430

mm

mm
Spoorbreedte voor mm 1450
Spoorbreedte achter
Gewicht.
PRESTATiES
Topsnelheid

mm 1440
1300 1350

km/u 240
Acceleratie 0/100 km/u
Brandstofverbruik volgens EeE norm (L.l100 km)

90 km/u konstant 8,8 8,5
120 km/u konstant 10,8 10,5

6,7

stadsverkeer 16,7 17,1

Alle Mazda personencuto's worden geleverd met één jaar voLledige fabrieksgaran.tie, ongeacht het gereden aantal kilometere. Tevens worden alle
Mazda personenauto's geleverd met 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit, mits wordt voldaan aan. de regelmatige inspectie-beurten, ie-
dere 20.000 km. of éénm.aal perjao- Kleine onderboudebeurten. iedere 10.000 km of iedere 6 maanden, grote beurten iedere 20.000 km oféénm.aal
per jaar.
Deze brochure wordt gedmkt voor verschillende landen. Dat verklaart waarom details in uitvoering en afwerking van de afgebeelde au.lo's kunnen
alwUhen van de in. Nederland gevoerde modellen. Deze zijn derha.lve niet bindend. De constructeur behoudt zich te allen tijde hel rectü voor specifi-
caties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder vooral gaande kennisgeving cf enige andere verplichting. Uw dealer kan u. in geval van twljlel
exact informeren. Vraag OOll naar L.PG.- en lease-tarieven en de voor de Mazda van uur keuze van toepassing zijnde acceeeoires-folder

Uw Mazda dealer:
Importeur voor Nederland:
Auto Palace - de Binckhorst B.V.,
Binckhorstlaan 312-334,
Postbus 148, 2501 CC Den Haag
Telefax: 070-3850504, Telex: 31042,
Telefoon: 070-3489400


