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Mimaki, produ-
cing advanced 
solutions on 
industrial pub-
lication, board 
and textile digi-
tal printing sub-
jects, presented 
its new products 
at printing tech-
nologies to the 
users’ taste. 

Baskı teknolojilerinin güçlü isimle-
rinden Mimaki, son olarak yer aldığı 
Amsterdam’da gerçekleştirilen FESPA 

Dijital Fuarı’nda yeni ürünlerini sergiledi. 
Mimaki’nin Türkiye distribütörü Pimms de 
fuar boyunca markaya partner desteği sağladı. 
Mimaki Türkiye Distribitörü Pimms Group 
Genel Müdürü Selçuk Aygüler, sunulan yeni 
çözümler hakkında şu bilgileri verdi; “FESPA 
Fuarı’nda Mimaki TS300p-1800 geniş format 
yazıcı ile geçen yıl başlatılan giyim ve tekstil 
uygulamaları için süblimasyon boyaları ve 
inkjet makinaları sergilendi. Tekstil üretim 
olanaklarını genişletmek için inkjet yazıcıla-
rın çok yönlülüğünü arttıracak yeni açık si-
yah, neon sarı ve floresan pembe mürekkepleri 
ziyaretçilere tanıtıldı. Bu SB410 süblimasyon 
spot renklerin moda, spor giyim ve deniz gi-
yim sektörüne yeni gerçek değerler katacağına 
inanıyoruz. TS300P-1800’de yapılan testlerde 
floresan boyalar açık siyah mürekkep ile birle-
şerek daha göz alıcı muhteşem desenler orta-
ya çıkardı. Fuarda ayrıca süper geniş formatlı 
TS500P-3200 modeli 3.2 metre saatte 180 

Mimaki which is one of the strong 
names of printing technologies 
exhibited its new products at 

FESPA Digital Fair that was being held in 
Amsterdam. Turkish distributor of Mima-
ki, Pimms gave partnership support for the 
brands throughout the fair. Mimaki Turkish 
Distributor, Director General Selçuk Aygüler 
gave the following information on the new 
solutions offered “At FESPA Fair, Sublima-
tion dyes and inkjet machines for clothings 
and textile practices were exhibited which 
started with wide format last year. New light 
black, neon yellow and fluorescent pink inks 
which will enhance the versatility of ink-
jet printers for enlarging textile production 
possibilities were presented to the visitors. 
We believe that this SB410 sublimation spot 
colors will add new real values to fashion, 
sportswear and sea wear sectors. In the tests 
made on TS300P-1800, fluorescent dyes cre-
ated more stunning patterns by combining 
with light black ink. Besides in the fair, super 
wide format TS500P-3200 model presented 

Mimaki’den Baskıya 
Değer Katan Yeni 
Ürünler
New Valuable Products for 
Printing by 
Endüstriyel reklam, pano ve tekstil dijital baskıları 
konusunda gelişmiş çözümler üreten Mimaki, baskı 
teknolojileri alanındaki yeni ürünlerini kullanıcıların 
beğenisine sundu.
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metrekare baskı yapabilen tekstil sektörünün vazgeçilmezi 
olacak yeni modelini de tanıttı.”

Geçen yıl lansmanını Türkiye’de yaptıkları SIJ 320 UV mo-
delinin 6 renk+ beyaz opsiyonlu olan UJV55-320 modelinin 
de fuarda sergilendiğini belirten Aygüler, mevcut tüm ürün 
portföyünün ve yeni ürünlerinin sektöre ve ziyaretçilere il-
ham verdiğinin altını çizerek “Standımıza gelen ziyaretçiler 
gelecekte işlerini daha karlı hale getirecek birkaç yeni fikirle 
fuardan ayrıldıklarına inanıyoruz.” dedi.  

“TS500P-3200 Ev Tekstil Sektörünün Vazgeçilmezi 
Olacak”
Mimaki TS500P-3200 ile ilgili değerlendirmelerini payla-
şan Pimms Grup Pazarlama Müdürü İskender Karaduman 
ise Mimaki olarak tekstil baskı pazarında lider konumda 
olduklarını ifade ederek, yeni modellerle birlikte bu pozis-
yonun güçlenerek devam edeceğini belirtti. TS500P-3200 
süper geniş formatlı 3.2 metre saatte 180 metrekare hızla 
baskı yapabilen yazıcının, özellikle ev tekstilleri sektöründe 
vazgeçilmezi olacağına inandıklarını kaydeden Karaduman, 
TS300p-1800 modelinin ise yenilikçi hızlı elektronik kont-
rolleri ve Ergosoft yazılımı ile ayrıcalıklı bir yazıcı olarak sek-
törde iddialı olduğunu söyledi. 

its new model to be indispensable of textile sector by print-
ing 3.2 m/ 180 m2 per hour.”

Aygüler who stated that UJV55- 320 model with 6 colors+ 
white option of SIJ 320 UV model which was launched in 
Turkey last year was exhibited in the fair, by underlining 
that all available product portfolio and new products gave 
inspiration both to the sector and the visitors, said “We be-
lieve that the visitors that came to our booth left with a few 
new opinions that will make their business more profitable 
in the future.” 

“TS500P-3200 will be the Indispensable of Home 
Textile Sector”
Marketing Manager of Pimms Grup, İskender Karaduman 
who shared his evaluations on Mimaki TS500P-3200, by 
stating that they have the leading position at textile printing 
market field as being Mimaki, also stated this position would 
keep on by gaining power with the new models. Karaduman 
who said TS500P-3200 super wide format 3.2 meter and 
prints 180 m2 per hour would be indispensable especially 
for home textile sector, said that TS300p-1800 model was 
assertive in the sector as exclusive printing with innovative 
fast electronic controls and Ergosoft software. 




