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PİMMS Group ITM 2016’ya
MIMAKI ile Renk Kattı
PİMMS Group Colors Up 
ITM 2016 with MIMAKI

MIMAKI Türkiye 
Distribütörü PİMMS 
Group, sıradışı ve 
çarpıcı tekstil baskı 
çözümlerini, ITM 
2016 Fuarı’nda tekstil 
sektörüyle buluşturdu.

eniş format inkjet baskı 
makinelerinde dünya lideri 

MIMAKI, Türkiye pazarına yeni-
likler sunmaya devam ediyor. 1-4 
Haziran tarihleri arasında düzen-
lenen ITM 2016 Fuarı’nda tekstil 
sektörüyle buluşan MIMAKI Tür-
kiye Distribütörü PİMMS Group, 
MIMAKI’nin tekstil, hazır giyim 
ve tekstil bazlı reklam uygulama-
ları için geliştirdiği baskı çözüm-
lerini ziyaretçilere tanıttı. PİMMS 
Group, verimliliği ve karlılığı artı-

racak çözümlerle tekstil baskı sek-
törünün ihtiyaç duyduğu tüm çö-
zümleri sektörün karşısına çıkardı.

Sadece Türkiye’den değil komşu 
ülkelerden de ziyaretçinin geldi-
ği ITM Fuarı’nda en çok İran ve 
Pakistan’dan misafir ağırlayan 
PİMMS Group ayrıca Cezayir’den 
Ürdün’e, Filistin’den Mısır’a ka-
dar pek çok ülkeden tekstil profes-
yonellerine MIMAKI çözümlerini 
tanıttı. 

Moda ve Teknoloji PİMMS 
Standında Buluştu
PİMMS standı, bu yıl renkli bir 
şovla ziyaretçilerin ilgi odağı 
oldu. MIMAKI tekstil baskı çö-
zümleri ile baskısı yapılmış hazır 
giyim örnekleri, mini bir defile ile 
sektörün karşısına çıktı. Dört gün 
boyunca günde üç kez olmak üze-
re düzenlenen defilede, modeller 
MIMAKI ile basılmış birbirin-

den renkli giysilerle ziyaretçilere 
MIMAKI çözümlerinin kalitesini 
gösterdi. 

Bu yılki fuarda öne çıkan çözüm 
ise, ITM 2016 ile ilk defa Türkiye 
pazarı ile buluşan TS500P-3200 
oldu. MIMAKI’nin en son geliş-
tirdiği büyük ebatlı bu süblimas-
yon transfer kağıdına baskı yapan 
makine, perakende ve ev-mobilya 
dekorasyon pazarlarında hız ve 
yüksek kalitede baskı kombinas-
yonu, performans ve güvenilirlik 
özellikleri ile öne çıktı. Makine, 
3.2 metrelik süper geniş formatı, 
yüksek kalite standardı ve saatte 
180m2’lik baskı hızı ile ev tekstil 
sektörüne çözüm olarak geliştirildi.  

Fuarda iddialı olan bir diğer çö-
züm ise 112m2’lik baskı hızına 
ve 190cm baskı alanına sahip MI-
MAKI TS300P-1800 geniş format 
direkt baskı makinesi oldu. Yeni 

nesil süper hızlı baskı kafaları ile 
üstün baskı kalitesi sunan makine, 
en ince hatlı desenleri bile üst üste 
oturma problemi yaşamadan süper 
ince hatları kaybetmeden basabi-
liyor. Dört pass sistemine sahip 
olan TS300P-1800 dünya üzerin-
de bu kadar yüksek verimlilikte ve 
detaylı hassas baskı yapabilen tek 
makine olarak tanımlanıyor. 

Makine fuarda ayrıca, tekstil üre-
tim olanaklarını genişletmek için 
inkjet baskı makinelerinin çok 
yönlülüğünü arttıracak yeni açık 
siyah, neon sarı ve floresan pembe 
mürekkepleri ile tanıtıldı. Fuar-
da canlı olarak uygulanan SB410 
süblimasyon spot renkler, siyah 
boyalar ile birleştiğinde daha göz 
alıcı desenler ortaya çıkardı. 

PİMMS standında ayrıca dünya-
nın en hızlı (saatte 150m2) trans-
fer baskı makinesi TS500-1800 
modeli, farklı boya türleri ile 
fotoğraf kaitesinde baskı yapabi-
len JV300-160 modeli ve direkt 
kumaşa pigment ve süblimasyon 
baskı yapabilen TS300-1800 yer 
aldı. 

ITM 2016 fuarında ayrıca PİMMS 
Group tekstil bayileri AIT, Digi-
mania, Karya Dijital ve PSC Teks-
til de kendi stantlarında MIMAKI 
tekstil baskı makinelerini sergile-
diler.Özellikle AIT ve Digimania 
stantlarında MIMAKI çözümleri 
ile baskısı yapılmış koltuk takım-
ları, halı ve perde ürünleri ziya-
retçi ve katılımcı herkesin yoğun 
ilgisiyle karşılaştı.

Drupa fuarında MIMAKI-
PIMMS Birlikteliği Güç 
Yarattı
PIMMS GROUP ayrıca, 31 Ma-
yıs – 10 Haziran tarihleri arasında 
Düsseldorf’ta gerçekleşen drupa 
2016 fuarına katılan MIMAKI’yi 
yalnız bırakmadı. MIMAKI fu-
arda reklam ve endüstriyel baskı 
grubu makinelerinin yanı sıra ha-
len geliştirilmekte olan 3D renkli 
baskı makinesinin ilk numuneleri 
ile yer aldı.  MIMAKI Türkiye 
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MIMAKI Turkey 
distributor PİMMS 
Group demonstrated 
extraordinary and 
charming printing 
solutions for textile 
players in ITM 2016.

This year’s prominent 
solution was MIMAKI 
TS500P-3200 that was 
launched for the first time 
during ITM 2016 in Tur-
key. This super-wide for-
mat printer that can print 
on sublimation transfer 
paper was lately devel-
oped by MIMAKI. It was 
outstanding with fast and 
high quality print combi-
nation in retail and home-
furniture decoration, per-
formance and reliability 
features. The machine was developed 
as a solution for home textiles with 
3.2 meters super wide format, high 
quality standard and 180 meter square 
printing speed per hour. 

Another assertive solution was 
MIMAKI TS300P-1800 wide for-
mat direct printer with 112 meter 
square printing speed and 190 cm 
printing area. Offering advanced 
quality printing  with new genera-
tion super fast printing heads, the 
machine prints without any suc-
cession issues for even the thinnest 
patterns and any losing of fine lines. 

TS300P-1800 is the only machine 
in world that can print at such de-
tailed volatility and high efficiency. 

The machine was also displayed 
with new light black, neon yellow 
and fluorescent pink inks that will 
increase versatility of inkjet printers 
to expand textile production oppor-
tunities. With live demonstrations 
of SB410  sublimation spot colors, 
more charming patterns were ob-
tained combined with black inks. 

PİMMS booth also hosted the 
world’s fastest transfer printer 
TS500-1800 with 150 meter square 
per hour, JV300-160 that can print 
at photographic quality with vari-
ous inks, TS300-1800 that directly 
prints on fabric as pigment and 
sublimation . 

PİMMS Group textile dealers AIT, 
Digimania, Karya Dijital and PSC 
Tekstil also displayed MIMAKI tex-
tile printers at their own booths during 
ITM 2016. Seating groups, carpets 
and curtains printed with MIMAKI 
solutions grabbed great interest from 
visitors and participants particularly at 
AIT and Digimania booths. 

Distribütörü PİMMS Group da 11 
gün boyunca Türkiye’den misafir-
lerini stantta ağırlayarak, misafir-
lerine en yeni MIMAKI çözüm-
lerini tanıttı. MIMAKI’nin fuarda 
sergilediği UJV55-320 Geniş For-
mat Rulodan Ruloya UV baskı 
makinesi de, Avrupa’nın en pres-
tijli ödüllerinden EDP’den ‘En iyi 
3.20m Ebatlarında Geniş Format 
Rulodan Ruloya Baskı Makinesi’ 
ödülünü aldı.

MIMAKI-PİMMS Coopera-
tion Creats Power at Drupa 
Fair
PİMMS Group was also stand 
with MIMAKI during Drupa 2016 
Exhibition that took place on May 
31-June 10 in Dusseldorf. MIMAKI 
participated in the event with first 
samples of 3D colored printer that 
is currently being developed in ad-
dition to sign and industrial printing 
machines. MIMAKI Turkey dis-
tributor PİMMS Group welcomed 
guests from Turkey for 11 days and 
exhibited the latest MIMAKI solu-
tions. MIMAKI’s UJV55-320 wide 
format roll to roll UV printer was 
awarded by EDP as “The World’s 
Best 3.20 Wide Format Roll to Roll 
Printer,” 

lobal leader of wide format 
inkjet printers, MIMAKI 

continues to display innovations to 
the Turkish market. Metting with 
textile players during ITM 2016 be-
tween June 1-4, MIMAKI Turkey 
Distributor PİMMS Group, exhib-
ited MIMAKI’s printing solutions 
developed by MIMAKI for textile, 
ready-wear and textile sign applica-
tions. PİMMS Group exhibited all 
solutions that boost efficiency and 
profitability needed by textile print-
ing industry. 

ITM 2016 Exhibiton attracted visi-
tors not only from Turkey but also 
nearby countries, while PİMMS 
Group welcomed most visitors from 
Iran and Pakistan in addition to from 
Algeria to Jordan, Palestine to Egypt 
to display MIMAKI solutions for 
textile professionals. 

PİMMS Booth Gathers
Fashion and Technology
PİMMS Booth attracted visitors 
with a colorful show this year. MI-
MAKI textile printing solutions 
and printed ready-wear samples via 
a short parade were demonstrated 
to the industry. Held 3 times a day 
during 4 days, the show witnessed 
MIMAKI’s high quality solutions 
with models showing colorful 
printed clothes. 


