
Tunç Reklam Mimaki CJV150 Bas&Kes Modeli 
ile Üretimine Hız Kazandırdı

Ankara’nın baskı ihtiyaçlarını 20 yılı aşkın süredir titizlikle karşılamaya devam eden Tunç 
Reklam, bundan böyle parkuruna eklediği Mimaki CJV150 Bas&Kes modeli ile 

pazardaki gücünü artıracak.

Ankara’da faaliyet gösteren Tunç Reklam, 1995 yılından bu yana 
reklam fotoğrafçılığı, matbaa ve tasarım hizmetleri vermektedir. 
Birçok devlet kurumu, belediyeler ve AVM’ler ile çalışan firma, 
bugün makine parkurundaki dijital baskı makineleri, Bas&Kes 
sistemleri, CNC Router ve laminasyon makineleri ile ağırlıklı 
olarak reklam üretimi yapmaktadır. Firma, bölgenin etiket bas-
kı, örümcek stant baskısı, fotoğraf baskıları, iç mekan baskılar, 
Roll-up, araç giydirme, totem ve tabela üretim ihtiyaçlarını üst 
düzey baskı kalitesi ile karşılamaktadır.

Tunç Reklam CJV150 ile üretimlerinizde bir üst segmente geçti
Özellikle etiket ve iç mekan dekorasyon baskı ve kesim işlerin-
de kullanmak üzere yakın zamanda Procolor aracılığıyla makine 
parkuruna MIMAKI CJV150 Bas&Kes makinesini ekleyen Tunç 
Reklam, yaptığı yatırımdan son derece memnun. Firma sahibi 
Tuncay Özdemir, CJV150 Bas&Kes modelinin piyasadaki diğer 
modellere kıyasla çok daha endüstriyel üretim yapabildiğini 
belirterek şunları söylüyor: “Mimaki CJV150 Bas&Kes modelini 
bünyemize katmamızın ardından önceden yaptığımız uygulama-
lara göre bir üst segmente geçtik. Makinenin sunduğu yüksek 
baskı hızı ile işlerimizi daha hızlı yapıyor ve müşteriye çok daha 
kısa sürede teslimat yapabiliyoruz. Üstelik, Mimaki Dökme Boya 
Sistemi (MBIS3) sayesinde boyalar makinede 2 litrelik tanklarda 
mevcut. Böylece üretim yaparken operatörün makine başında 

beklemesine gerek duyulmuyor ve uzun baskılarda aklınız-
da soru işareti kalmıyor. Bu da bize zamandan ve işgücünden 
önemli oranda tasarruf elde etmemizi sağlıyor.”

Daha önce kullandığı Bas&Kes makinesi yerine Mimaki’yi ter-
cih ederek CJV150 Bas&Kes modelini bünyesine katan Özdemir, 
makinenin sunduğu kullanım kolaylarını da şu şekilde dile geti-
riyor: “Saatte 56.2m2 yüksek baskı hızı ve 1,440dpi’a varan baskı 
çözünürlüğü ile yüksek baskı kalitesinin yanı sıra, malzemenin 
hızlı bir şekilde takılması ve düzeltilmesi, ön sarma aparatının 
makinenin içinde olması ve kullanım menüsünün Türkçe olma-
sı makinenin operatörler tarafından kolay kullanılmasına imkan 
sağlıyor.”

Mimaki CJV150 ile önce kesip sonra basabilirsiniz
Mimaki CJV150 Bas&Kes modelinin en büyük avantajlarından 
biri de Kes&Bas özelliği sunması. Baskı öncesi kesim sayesinde 
kenarlarda soyulma olmaz, kesilen parçanın tekrar yapışması 
engellenir ve baskının kurumasına gerek kalmaz. Makinenin 
bu özelliği sayesinde yüksek yoğunluklu baskılar kolayca elde 
edilebilir.

Yeni kokusuz eko-solvent boyalar ile çevreci iç mekan baskıları
Mimaki’nin yeni geliştirdiği BS4 eko-solvent boyaların en bü-
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yük özelliği neredeyse kokusuz olması. Tunç Reklam ise yeni 
piyasaya sürülen boyayı Türkiye’de CJV150 Bas&Kes modelinde 
kullanan ilk firmalardan biri. Tuncay Özdemir yeni boyayla ilgili 
şunları söylüyor: “Yeni BS4 boya şaşırtıcı derecede hızlı kuruma 
özelliğine sahip. Ragle ile dahi çizilmemesi ve çok yüksek renk 
gamutu sağlaması bizim için ekstra avantaj sağlıyor. Boyanın 
kokusuz olması da iç mekan baskılarda müşterilerimize son de-
rece güvenli, çevreci ve sağlıklı bir çözüm sunmamızı sağlıyor. 
Müşterilerimiz bu sayede iç mekanlarda kullanacakları baskı-
larda gönül rahatlığıyla bizi tercih edebiliyor.”

Son kullanıcı Mimaki markasına güveniyor
Mimaki markası ile çalışıyor olmaktan son derece memnun olan 
Özdemir, müşterilerinin de Mimaki markasına duyduğu güveni 
şu sözlerle dile getiriyor: “Dünya çapında bilinen ve yaygın bir 
şekilde kullanılan Mimaki makinelerini artık çoğu müşterimiz 
de biliyor. Baskılarının Mimaki ile yapılacağını söylediğimizde, 
müşterilerimiz bize gözü kapalı güveniyor ve istedikleri uygula-
mayı üst düzey kalite ile zamanında teslim edeceğimizden emin 
oluyorlar.”

Yeni yatırımını Procolor aracılığıyla gerçekleştiren Tunç Rek-
lam, uzun yıllara dayanan tecrübesi, sunduğu kaliteli teknik ser-
vis hizmeti ve uzman kadrosu ile bölgede haklı bir güven kaza-
nan Procolor firmasının kendilerine sunduğu tüm satış ve teknik 
destek hizmetlerinden de oldukça memnun. Procolor Teknik 
Servis Müdürü Yasin Ünal Tunç Reklam’ın yaptığı yeni yatırım 
hakkında şunları söylüyor: “Tunç Reklam ile 2006 yılından itiba-
ren çalışmaktayız. 

Kendilerine 2006 yılında satmış olduğumuz Bas&Kes makinesini 
2016 yılında MIMAKI CJV150 serisi ile taçlandırdık. Kendilerine 
bu model ile daha hızlı ve sorunsuz çalışacaklarını demo çalış-
maları ile ispatladık. Şuan kendileri CJV150 serisinden ve üretim 
çeşitliliğinden çok memnun. Ayrıca mimaki UV makinelerin sağ-
ladığı yeni iş olanaklarını da kendilerine tanıttık.  Sign İstanbul 
Fuarı sonrası bir adet daha 

MIMAKI UV baskı makinesi yatırımını düşünüyorlar. Aradan ge-
çen 10 yıl sürede karşılıklı güven sayesinde doğru yatırımlara 
müşterilerimizi yönlendirerek iki taraf içinde kazançlı ticaret 
yapmaktayız. 

Servis konusunda eksiksiz hizmet vermemiz müşterilerimizin 
değişen teknoloji karşısın da bizlerin yanında olduğunu gördük.”

Tunç Reklam, Mimaki CJV150 Bas&Kes modeli ile baskı hızları-
nın ve üretim kapasitesinin artışı ile pazardaki rekabetini artırdı. 
Firma önümüzdeki süreçte de kalite ve müşteri memnuniyetini 
en üst seviyeye çıkararak, bir uygulamanın tasarım aşamasın-
dan kuruluma kadarki tüm süreçlerinde en kaliteli hizmeti vere-
ceği daha kurumsal çözümler sunmayı planlıyor. 


