
PİMMS
2015 yılını iki büyük fuarla kapatıyor

Yılın son çeyreğinde dünya çapında iki önemli fuara katılacak olan PİMMS, MIMAKI 
ailesinin en yeni baskı makinelerini de pazara tanıtmaya hazırlanıyor. Firma, önce 

MIMAKI Europe ile katılacağı ITMA 2015 Fuarı’nın ardından, Aralık ayında İstanbul’da 
düzenlenecek FESPA Eurasia’da da iddialı bir stant teması ile sektörle buluşacak

PİMMS, 2015’in son çeyreğinde 
dünya çapında iki önemli fua-
ra katılmaya hazırlanıyor. İlk 

olarak dört yılda bir düzenlenen ve 
bu yıl 12-19 Kasım tarihleri arasında 
İtalya’da gerçekleşecek olan ITMA 
2015 Fuarı’na MIMAKI Europe ile 
katılacak olan PİMMS; 10-13 Aralık 
tarihlerinde de İstanbul’da gerçekleş-
tirilecek FESPA Eurasia’da yerini ala-
cak. FESPA Eurasia’da MIMAKI’nin 
kendi özel standını hazırladığı ve tüm 
Orta ve Doğu Avrupa bayilerinin de 
konuk olacağı standında sektörle bu-
luşacak olan PİMMS, ITMA’daki 
lansmanın ardından yeni MIMAKI 
TX300P-1800 direkt tekstil baskı ma-
kinesinin Türkiye’deki ilk tanıtımını 
da FESPA Eurasia Fuarı’nda gerçek-
leştirecek. 

MIMAKI TX300P-1800 ilk defa 
ITMA 2015’te
ITMA 2015 Fuarı’nda 18’inci hol, 
C104 no’lu MIMAKI Europe standın-
da ziyaretçilerle buluşacak olan PİM-
MS, dünyanın en önemli tekstil fuarı 
olan ITMA 2015’te ilk defa tanıtımı 
yapılacak MIMAKI TX300P-1800 
direkt tekstil baskı makinesi ile yapı-
labilecek baskı örneklerini de ziyaret-
çilere tanıtacak.
Küçük uretimlerin ve ultra yüksek 
kaliteli numunelerin baskısı için 
özel olarak geliştirilen MIMAKI 
TX300P-1800, ITMA 2015’e damga-
sını vuracak baskı sistemleri arasında 
yer alacak. Tekstil sektöründe dünya 
çapında 14 yıldır sorunsuz kullanıl-
makta olan MIMAKI Tx2-1600 baskı 
makinesinin de bir üst modeli olan 
makine, sunduğu geniş yelpazedeki 

boya çeşitleri ve ultra yüksek kaliteli 
baskısi ile tekstil sektörünün bir nu-
maralı tercihi haline gelecek. 

MIMAKI TX300P-1800 ile 
konvansiyonel makinelere gore iki 
kat daha hızlı baskı imkanı
Özellikle direkt tekstil baskıya yönelik 
geliştirilen MIMAKI TX300P-1800 8 
renkli inkjet baskı makinesi, boyanın 
yüksek hızlarda dahi doğru bir şekilde 
püskürtülmesini sağlamak için yeni 
bir baskı kafası kullanıyor. Bu özelli-
ği de makinenin, ultra yüksek kaliteli 
görsellerin kalın ve dokulu materyal-
ler de dahil olmak üzere tüm kumaşlar 
üzerine basılması için en ideal çözüm 
olmasını sağlıyor. Saatte maksimum 
68 m²/saat  baskı hızı ile konvansi-
yonel makinelere gore iki kat daha 
hızlı baskı imkanı sunan MIMAKI 
TX300P-1800, ayrıca 1080 dpi’a varan 
baskı çözünürlüğü ve 6 ile 24 pl arası 
damlacık boyutuna sahip.  Bu saye-
de küçük ebatlı damlacıklar ile daha 
yüksek çözünürlüklü baskıların elde 
edilirken, büyük damlacık boyutla-
rı ise yüksek hızlı baskılar için ideal 
hale geliyor. 
Dünyanın en köklü tekstil etkinlik-
lerinden biri olan ITMA 2015’te, ay-
rıca MIMAKI’nin tüm tekstil baskı 
makineleri de ziyaretçilere tanıtılır-
ken, MIMAKI’nin renkli ve interaktif 
standında tüm baskı örnekleri de özel 
stant teması ile misafirlerle paylaşıla-
cak. Tekstil sektörüne katma değer ya-
ratacak ve tekstil baskı sistemleri ile 
yapılabilecek sınırsız baskı fikirleri de 
MIMAKI standında yer bulacak.

Pr
int 

On Demand   

November-December
2015

18



Pr
int 

On Demand   

November-December
2015

20

MIMAKI tekstil baskı makineleri 
sektörün performans kriterini 
belirliyor
Ayrıca, tüm MIMAKI geniş format 
baskı grubunun yer alacağı fuarda, 
tekstil grubunda özellikle MIMAKI 
TS300P-1800, MIMAKI TS500-1800, 
MIMAKI TS34-1800A ve MIMAKI 
JV300 baskı makineleri de ziyaretçi-
lere tanıtılacak. Baskı hızları ve yük-
sek kaliteli baskı imkanı ile sınıfının 
öncüsü olan tekstil baskı sistemleri 
uygulama örnekleri ile birlikte ziya-
retçilerle paylaşılacak. 
Özellikle tekstil baskı endüstrisi için 
geliştirilen devrim niteliğindeki MI-
MAKI TS300P-1800, yüksek kalite ve 
yüksek karlılık elde edilmesini sağ-
larken, aynı zamanda uygun maliyetli 
boya süblimasyon baskısı yapılmasını 
sağlıyor. Moda, giyim, spor giyim, 
mobilya ve PoS ürünler için biçilmiş 
kaftan olan MIMAKI TS300P-1800, 
sektörün yeni performans kriterlerini 
belirlemek için en son teknolojiyi kul-
lanıyor. 
Öte yandan, süblimasyon kağıdına 
150 m2/saat hızla baskı yaparak dün-
yanın en hızlı baskı makinesi olan 
MIMAKI TS500-1800 de fuarla ziya-
retçilerin beğenisine sunulacak. Geliş-
mekte olan uzun metrajlı baskılarıyla 
dijital baskı sektörüne uygunluk gös-
teren makine, bayraklar, afişler, her 
türlü signage ürünü, PoS ürünler, spor 
giyim, T-shirtler, giyim ve ev tekstil 
ürünleri için de idelaldir.
Ayrıca, MIMAKI tekstil baskı ma-

kineleri ailesinin bir diğer üyesi olan 
MIMAKI TS34-1800A modeli de bil-
hassa yüksek hız ve yüksek kaliteli 
süblimasyon transfer baskı kalitesi 
ile fuarda dikkatleri toplayacak. Süb-
limasyon transfer baskısı esnekliği 
ve polyesteri çabucak kurutmasından 
ötürü spor giyimde ve bayrak, afiş ve 
duvar kağıdı gibi soft signage uygula-
malarının gelişen pazarında oldukça 
tercih edilen makine, fuarda da yerini 
alacak.
Tabela ve reklam profesyonellerinin 
yanı sıra, hazır giyim, spor giyim ve 
moda imalatçıları ile afiş üreticile-
rine de geniş format çözümler sağla-
yan MIMAKI JV300 serisi de ITMA 
2015’te ziyaretçilere tanıtılacak. Fark-
lı boya tipleri ile rakipsiz bir çeşitli-
lik sunan MIMAKI JV300 serisi çar-
pıcı bir fotoğraf kalitesini sınıfının 
en yüksek hızıyla sunuyor. MIMAKI 
JV300 serisi ayrıca süblime transfer 
baskı ve iç mekan grafikleri için de 
uygunluk gösterir.

PİMMS FESPA Eurasia’ya 
MIMAKI ile beraber katılıyor
10-13 Aralık tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenecek olan FESPA Eurasia Fu-
arı’nda da B10 numaralı stantta tüm 
MIMAKI reklam, tekstil ve endüstri-
yel baskı makineleri grubunu ziyaret-
çilere tanıtacak olan PİMMS, bu yıl 
MIMAKI ile birlikte fuara katılıyor. 
MIMAKI’nin Avrupa’da düzenlenen 
FESPA fuarlarına katıldığı orijital 
stant temasının birebir FESPA Eura-

sia’ya taşınacağı bu yılki ekinlikte, 
MIMAKI’nin tüm tekstil baskı ma-
kineleri grubu, boya ve yazılımları da 
etkileyici bir tema içerisinde sergile-
necek.
Tekstil baskı sektörünün tüm bileşen-
lerini bir araya getiren FESPA Eurasia 
Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl 
da MIMAKI’nin bölge yetkilileri de 
stantta kendi bölgelerinden gelen müş-
terilerini ağırlayacak. FESPA fuarla-
rının uluslararası ziyaretçi potansiyeli 
ve beklenen yüksek katılım oranları 
sebebiyle, MIMAKI ve PİMMS stan-
dında bulunan MIMAKI yetkilileri 
Türkiye’den ve yurtdışından gelen mi-
safirlerini ve kendi bayilerini stantta 
ağırlayacak.
FESPA Eurasia’ya katılan PİMMS 
tekstil bayileri de kendi stantlarında 
ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca, üç 
ayrı kağıt ve boya üreticisi firmanın 
standında da MIMAKI marka baskı 
makineleri kullanılarak demolar ger-
çekleştirilecek.

MIMAKI TX300P-1800 Türkiye’de 
ilk kez FESPA  Eurasia’da 
tanıtılacak
PİMMS bu yıl FESPA Eurasia’da MI-
MAKI TX300P-1800 direkt tekstil 
baskı makinesinin Türkiye’deki ilk 
lansmanını gerçekleştirecek. 
Makine, sunduğu yüksek baskı kali-
tesi ve yüksek hızlı baskı imkanının 
yanı sıra, uygun fiyatları ile de Tür-
kiye tekstil sektörüne yeni bir soluk 
getirecek. 



MIMAKI tüm endüstriyel reklam 
ve tekstil baskı makineleri ile 
FESPA Eurasia’da
Tüm MIMAKI tekstil baskı maki-
neleri grubunun yer alacağı FESPA 
Eurasia’da, endüstriyel reklam grubu 
içerisindeki MIMAKI UV, solvent, 
SUV, lateks ve süblimasyon baskı ma-
kineleri grubunun tamamı da ziyaret-
çilerle buluşacak. Eylül ayında Avrupa 
pazarından önce ilk defa Türkiye’de 
lansmanı gerçekleştirilmiş MIMAKI 
SIJ-320UV LED geniş format baskı 
makinesi de MIMAKI standında ilgi 
odağı olacak. Üstün performans özel-
liklerinin yanı sıra, oldukça ekonomik 
fiyatlarda satışa sunulacak makine, ta-
nıtıldığı günden bu yana piyasanın en 
çok talep gösterdiği geniş format UV 
baskı makineleri arasında yerini aldı.

FESPA Eurasia’da yeni ürünler
FESPA Eurasia’da ilk defa lansmanı 
gerçekleştirecek diğer makineler ara-
sında MIMAKI CFL605-RT kompakt 
flatbed kesim plotteri ve MIMAKI 
UJF-7151 Plus UV flatbed baskı maki-
nesi yer alıyor. 
MIMAKI kesici plotter ailesinin en 
yeni üyesi ve çok fonksiyonlu flatbed 
plotter olan MIMAKI CFL605-RT kı-
rışıklık giderme ve kesme yapabilme 
özelliğinin yanı sıra yüksek kaliteli ve 
düşük maliyetli tasarımların sorunsuz 
ve hızlı bir şekilde oluşturulmasına 
olanak sağlıyor. Birden fazla işlev 
ile ambalaj ve prototiplerin hemen 
sonlandırılmasını desteklemek için 
MIMAKI teknolojisi ile özel olarak 
tasarlanan plotter, prototiplendirme 

ve küçük parça üretimi için gereken 
süreyi azaltıyor ve maliyetleri önemli 
ölçüde düşürüyor.
Son olarak, FESPA Eurasia Fuarı’nda 
ilk kez piyasa ile buluşacak bir diğer 
ürün olan MIMAKI UJF-7151 Plus 
UV flatbed baskı makinesi ise küçük 
format inkjet baskı makinesi arayanlar 
için en ideal çözüm olacak. Endüstri-
yel küçük format dijital baskı maki-
nesi MIMAKI UJF-7151 Plus, maksi-
mum 710 x 510 mm ebatlarında baskı 
alanı sağlıyor. Yüksek kaliteli baskı-
yı yüksek performans özellikleri ile 
bir araya getiren MIMAKI UJF-7151 
Plus, keskin boya püskürtme özelliği 

ile ufak metinlerin ve ince çizgilerin 
net bir şekilde elde edilmesine olanak 
sağlıyor. Makine ayrıca çift katmanlı 
baskı ve beyaz zemin üzerine renkli 
baskı seçeneklerine sahip.
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