
Sign İstanbul 2016 Fuarı’nın en kalabalık ve en 
çok ilgi gören standı, gerek dekorasyonu, gerek 
sunulan uygulama çeşitliliği gerekse standın ko-
numu itibariyle her zamanki gibi PİMMS standıydı 
ve böylece MIMAKI de kuşkusuz fuara damgasını 
vuran marka oldu. PİMMS standında toplam 15, 
Sayar, SDS ve Procolor dahil PİMMS bayilerinin 
stantlarında da 20 makine olmak üzere toplam 35 
MIMAKI baskı ve kesim makinesi bu fuarda yerini 
aldı. PİMMS standında çok çeşitli uygulama ör-
nekleri endüstriyel baskı ve reklam sektörüyle bu-
luştu. Fuar alanında yapılan baskı ve çeşitli uygu-

PIMMS stand was the most crowded and 
drawing attention stand of Sign İstanbul 2016 fair 
because of even it s decoration, and presen-
ted application diversity and position of stand 
and thereby MIMAKI undoubtedly became the 
brand which put stamp to fair. Total 35 MIMAKI 
printing and cutting machines were presented 
in stands of dealers where 15 of them is located 
in PIMMS stand , 20 machines are present in Sa-
yar, SDS, Procolor. Several application examples 
met with industrial printing and advertisement 
sector in PIMMS stand. How MIMAKI users will 

Sign İstanbul’un 
en güçlü markası 
yine MIMAKI oldu

MIMAKI became 
the strongest 
brand of Sign 

İstanbul again

29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Sign İstanbul Fuarı’nda yoğun 
ziyaretçi kitlesini ağırlayan PİMMS Group, UV LED teknolojisine ağırlık verdiği 
standında geniş yelpazedeki MIMAKI baskı ve kesim makinelerini tanıttı.

PIMMS group which has hosted intense visitor group in Sign Istanbul Exhibition 
which was organized between 29 September-2 October in İstanbul, introduced 
broad range of MIMAKI printing and cutting machines in its stand which was 
concentrated over UV LED technology. 

64 PANORAMA

TE
K

ST
İL

 &
 T

EK
N

İK
 |

 K
A

SI
M

 |
 N

O
V

EM
B

ER
 |

 2
01

6



lama örnekleri ile MIMAKI kullanıcılarının işlerine 
nasıl değer katabilecekleri sektöre aktarıldı. PİM-
MS standının uygulama köşesinde, şişe, bardak, 
mum, çerçeve, USB, kalem, anahtarlık, vs. gibi çok 
farklı nesneler üzerine yapılan baskılar sergilendi.  

MIMAKI SIJ-320UV ile yapılan tavan gergi 
uygulaması PİMMS standını süsledi
PİMMS Group standında bu yıl MIMAKI’nin öz-
gün UV LED teknolojisi ağırlıktaydı. MIMAKI’nin 

add  value to works was conveyed  by printing 
and several application examples in fair area. 
Printings which were made over bottle, cup, 
candle, frame, USB, keyholder, and similar obje-
cts were presented at a corner of stand. 

Roof brace application which was made by 
MIMAKI SIJ-320 UV decorated PIMMS stand. 
There were mainly Original UV LED technology 
in PIMMS group stand this year. UV LED techno-
logy which was developed by MIMAKI group 
provides implementation of cold curing and 
facilitated printing over materials which are 
sensitive against heat and thereby application 
diversity has increased and opened the way 
for profitable works for printing users. Flatbed 
and roll to roll UV LED printing machines for MI-
MAKI  made a contribution for rapid growing in 
advertising and industrial printing sector. The-
reby in this fair  UV   LED technology of MIMAKI  
proved its difference in this sector . MIMAKI SIJ 
320 LED printing machine which was introdu-
ced Turkish market first time in last year is one of 
apple of MIMAKI’s  eye in PIMMS stand. Machi-
ne  of which printing samples  were particularly 
introduced in  PIMMS stand ensures very pro-
ductive results in printing by flexible materials 
by means of its new strain device. Roof strain 
material was used in arch design which is pre-
sent in stand entrance and lamp designs which 
are present in sitting corner  which is present 
in stand and these printings were made with 
MIMAKI SIJ-320 UV printing machine. Similarly 
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geliştirdiği UV LED teknolojisi, soğuk kürleme 
yapılmasını sağlayarak, ısıya hassas malzeme-
lere de baskı yapılmasını kolaylaştırmış ve bu 
sayede uygulama çeşitliliğini artırarak baskı 
üreticilerine karlı iş olanaklarının kapısını açmış-
tır. MIMAKI’nin flatbed ve rulodan ruloya UV LED 
baskı makineleri, reklam ve endüstriyel sektör-
lerinin de hızla büyümesine katkı sundu. Bu sa-
yede MIMAKI’nin UV LED teknolojisi fuarda da 
farkını ispatladı. Geçtiğimiz yıl Sign İstanbul Fu-
arı’nda ilk kez Türkiye pazarına tanıtılan MIMAKI 
SIJ-320UV LED baskı makinesi de PİMMS standı-
nın göz bebeği olan ürünlerinden biriydi. Bizzat 
baskı numunelerinin PİMMS standında tanıtıldığı 
makine, yeni gergi aparatı ile esnek malzeme-
lere baskıda çok verimli sonuçlar sağlıyor. Stan-
dın girişinde yer alan tak tasarımında ve stantta 
yer alan oturma köşesindeki lamba tasarımla-
rında yine tavan gergi malzemesi kullanıldı ve 
bu baskılar MIMAKI SIJ-320UV baskı makinesiyle 
yapıldı. Aynı şekilde, oturma bölümünün arka 
planında yer alan geniş format görselin baskısı 
da SIJ-320UV ile yapılarak makinenin baskı kali-
tesi bizzat sektöre ispatlanmış oldu.
MIMAKI SIJ-320UV modeli, 3.20’lik geniş baskı 
ebadı, saatte 110m2’ye çıkan yüksek baskı hızı, 
ışıklı malzemelerde yüksek yoğunluklu baskı 
imkanı, aynı anda çift rulo baskı yapabilme se-
çeneği ve uygun yatırım ve tüketim maliyetleri 
ile sektörün beğenisini kazandı. Kompakt ma-
saüstü UV LED baskı makineleri grubunda ise 

printing for  wide form visual which is present 
at background of sitting corner was made by 
SIJ 320 UV and printing quality of machine was 
individually proven for sector.  
MIMAKI SIJ-320UV won the favor of sector with 
its  printing width of 3.20, high printing speed 
reaching to 110 m2 /hour, high intense printing 
opportunity in illuminated material, option for 
double roll printing simultaneously and proper 
investment and consumption costs. MIMAKI 
UJF-3042HG, UJF-6042 and UJF-7151 plus mac-
hines which are included in Compact desktop 
UV LED printing machines groups were also 
introduced in PIMMS stand. Also KEBAB units 
which provides opportunity for printing over 
cylindrical objects such as bottle was exhibi-
ted together with MIMAKI UJF -3042 HG model. 
These series which has replaced conventional 
serigraphy printing by making qualified printing 
directly over objects provides opportunity for 
more powerful and compact printing opportu-
nity for printing producers together with advan-
tage for printing producers by means of advan-
tages provided by UV LED technology. 
MIMAKI JFX200-2513 printing machine which 
provides opportunity for wide format printing 
opportunity in UV LED flatbed printing group 
met with intense interest of everyone who has 
visited PIMMS stand. Particularly JFX200-2513 
which is introduced by painting with lacquer 
draw attention of all visitors since it provides 
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MIMAKI UJF-3042HG, UJF-6042 ve UJF-7151 plus 
baskı makineleri de PİMMS standında tanıtıldı. 
Ayrıca, şişe gibi silindirik nesnelere direkt baskı 
yapma imkanı sunan KEBAB Ünitesi de MIMAKI 
UJF-3042HG modeli ile birlikte sergilendi. Obje 
üzerine yüksek kaliteli direkt baskı yaparak ge-
leneksel serigrafi baskısının yerini alan bu se-
riler, UV LED teknolojisinin sunduğu avantajla 
birlikte baskı üreticilerine daha güçlü ve kom-
pakt bir baskı imkanı sunmaktadır. 
UV LED flatbed baskı grubunda geniş format 
baskı imkanı sunan MIMAKI JFX200-2513 bas-
kı makinesi ise PİMMS standına gelen herkesin 
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle lak boya ile 
baskı yaparak tanıtılan JFX200-2513, sunduğu 
yüksek hızlı baskı ve çok çeşitli sert materyal-
lere baskı imkanı sunması ile tüm ziyaretçile-
rin ilgi odağı oldu. PİMMS standında yer alan 
bir diğer ürün grubu ise MIMAKI CJV150 ve 
CJV300 bas&kes makineleri oldu. Tabelacı-
lar, matbaacılar ve baskı merkezleri için ra-
kipsiz baskı kalitesi sunan makineler, Gümüş, 
Turuncu ve Açık Siyah renkleri de içeren boya 
seçenekleri ile sağladığı görsellik ve sundu-
ğu kreatif baskı olanakları ile göz doldurdu. 
Seri, ayrıca seni piyasaya sürülen kokusuz BS4 
eko-solvent boyalar ile stantta tanıtıldı. Tekstil 
baskı grubunda ise MIMAKI TS300P-1800 ve 
MIMAKI TX300P-1800 baskı makineleri, reklam 
üreticilerinin tekstil malzemelerle yapılan rek-
lam uygulamaları için sunduğu yüksek baskı 
kalitesi ve uygun maliyetli baskı imkanını gözler 
önüne serdi. TS300P-1800 baskı makinesi trans-

opportunity for printing over several hard mate-
rials. Another product group which is present in 
PIMMS stand were MIMAKI CJV150 and  CJV300 
print and cut machines. Machines which pre-
sents unrivalled printing quality for signboard 
producers, printing houses and printing cen-
ters made a strong impression with visual qua-
lity provided by  paint options including silver, 
orange and light black and creative printing 
opportunities. Series were also introduced with 
odorless BS4 eco solvent paints in stand. MIMAKI 
TS300P-1800 and  MIMAKI TX300P-1800 printing 
machines which are included in textile printing 
group displayed the opportunity with printing 
with high printing quality and suitable costs for 
advertising materials which were made by ad-
vertisement producers by using textile produ-
cts. While TS 300P-1800 printing machine prints 
over transfer paper TX300P-1800’s direct printing 
applications were introduced in stand. Finally 
MIMAKI flatbed cutter and MIMAKI CG –SRIII roll 
cutter machine applications were introduced 
to visitors with different application examples. 

“MIMAKI increases the competition power of user”
PIMMS group general manager Selçuk Aygüler 
expressed that they leave from fair with satisfa-
ction and hosted a crowded visitor group  and 
pointed out that visitors were intensely interested 
in UV LED technology and added that sector is 
differentiated with added value which is added 
to production rather than printing quality and 
printing speed and mentioned that MIMAKI adds 
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fer kağıda baskı yaparken, TX300P-1800’ün de 
direkt baskı uygulamaları stantta tanıtıldı. Son 
olarak, MIMAKI CF2 flatbed kesici ve MIMAKI 
CG-SRIII rulo kesici makineleri de farklı uygula-
ma örnekleri ile ziyaretçilere tanıtıldı.

“MIMAKI kullanıcının rekabet gücünü artırıyor”
Fuardan oldukça memnun ayrıldıklarını ve 
stantlarında kalabalık bir ziyaretçi kitlesi ağırla-
dıklarını dile getiren PİMMS Group Genel Mü-
dürü Selçuk Aygüler, ziyaretçilerin UV LED tek-
nolojisine oldukça ilgi gösterdiğini dile getirerek 
sektörün artık baskı kalitesi ve baskı hızında de-
ğil, üretimlere katılan artı değer ile farklılaştığını 
ve MIMAKI’nin de kullanıcılarına rekabet gücü 
kattığını dile getirerek şunları söyledi: “Sign İs-
tanbul Fuarı’nda ziyaretçilerimizle yapmış ol-
duğumuz görüşmelerde bir kez daha gördük 
ki, yatırımcılar artık makine alırken sadece ya-
tırım maliyetlerini değil, boya ve enerji tüketim 
maliyetlerini, malzeme fire oranlarını, farklı ma-
teryallerle çalışma imkanını ve operatör müda-
halesini en aza indirerek stabil çalışma imkanı 
sunan özellikleri de göz önünde bulunduruyor. 
Artık sadece baskı hızı ve baskı kalitesi değil, 
tüm bu faktörler makine yatırım kararlarını şekil-
lendiriyor. Bu açıdan bakarsak MIMAKI, düşük 
boya tüketimi, Nozzle Kurtarma Fonksiyonları ile 
kesintisiz baskı imkanı sunması, MIMAKI Fine Dif-
fusion özelliği ile geçişler arası boyayı dağıtarak 
bant izlerinin oluşmasını önlemesi ve dolayısıyla 
firesiz baskı imkanı sunması ile tüm bu beklen-
tileriyle fazlasıyla karşılıyor.” Son olarak fuarda 
PİMMS standını ziyaret eden herkese teşekkür 
eden Aygüler, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Sign İstanbul 2016 Fuarı’nda MIMAKI her za-
manki gibi fuarın en kuvvetli markası oldu. 
Bu başarıyı elde etmemizde yardımcı olan 
MIMAKI Europe temsilcilerine, fuarda bizden 
desteğini esirgemeyen bayilerimize, fuar or-
ganizatörlerine ve standımızı ziyaret eden 
tüm sektör mensuplarına teşekkür ederiz.”

competition force to users and said following: We 
observed again after meeting with visitors in Sign 
İstanbul fair that investors not only consider the 
investment costs while buying machine but also 
paint and energy consumption costs, material 
wastage amount, opportunity for working with 
different materials and stable working oppor-
tunity with minimizes the operator intervention. 
Now not only printing and printing quality but 
also all these factors form investment decisions. 
With this perspective, MIMAKI meets all these ex-
pectations excessively with its low dye consump-
tion, nozzle recovery functions, uninterrupted 
printing opportunity, preventing band traces by 
distributing the dyes between transitions by me-

ans of MIMAKI fine diffusion feature and thereby 
allowing opportunity for printing without wasta-
ge. Finally Aygüler thanked everyone who has 
visited PIMMS stand and continued his words as 
following: MIMAKI became the most powerful 
brand of Sign İstanbul 2016 fair. We thank MI-
MAKI Europe representatives who assisted us to 
achieve this success, our dealers who did not 
preserve their support, fail organizers and all se-
ctor members who visited our stand.
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