
PİMMS Group, 29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18’inci kez 
düzenlenecek olan Sign İstanbul Fuarı’nda yeri-
ni alıyor. Fuarda Sign ve Endüstriyel alanlarında 
faaliyet gösteren PİMMS bayilerinden Procolor, 
Sayar Matbaa ve SDS de MIMAKI baskı maki-
nelerini standında sergileyecek. MIMAKI bayi 
ağına katılmasının ardından Sign İstanbul’da 
sektörle bir araya gelecek olan Sayar Matbaa 
da stant alanında MIMAKI makinelerini ziyaret-
çilere tanıtacak. Fuar alanında bayi stantları 
da dahil olmak üzere dört ayrı stantta, kesici ve 
baskı makineleri olmak üzere toplam 35 adet 
MIMAKI baskı makinesiyle yer alacak olan PİM-

PIMMS Group attends Sign İstanbul Fair, whi-
ch will be held for the 18th time at Tüyap Fair 
and Congress Center, between 29 Septem-
ber – 2 October. Procolor, Sayar Matbaa and 
SDS, operating in the Sign and Industrial fiel-
ds, will present their MIMAKI printers at the fair. 
Sayar Matbaa, which will meet the sector at 
Sign İstanbul after joining the MIMAKI retailer 
network, also present MIMAKI machines to the 
visitors of the stand area. In the fair, PIMMS 
Group, which is attending with total 35 units of 
MIMAKI printers, including cutters and printers, 
will present different application examples at 
four different stands, including its retailers’.

Sign İstanbul’da 
MIMAKI rüzgarı esecek

MIMAKI winds are 
at Sign İstanbul

PİMMS Group, geniş yelpazedeki sign ve endüstriyel grubu baskı 
makineleriyle 29 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde Sign İstanbul Fuarı’nda olacak. 
Fuarda, PİMMS Group ve bayileri Procolor, Sayar Matbaa ve SDS stantlarında 
35 MIMAKI modeli ziyaretçilerle buluşacak.

PIMMS Group is at Sign İstanbul Fair on 29 September – 2 October with the wide 
range of sign and industrial printer group. At the fair, PIMMS Group and its retailers 
Procolor, Sayar Matbaa and SDS demonstrate 35 MIMAKI models at their booths. 
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MS Group, her stantta farklı uygulama örnekleri-
ni de baskı üreticileriyle buluşturacak.

UV LED BASKI PİMMS STANDININ ODAK 
NOKTASI OLACAK 
MIMAKI’nin geliştirdiği UV LED teknolojisi, soğuk 
kürleme yapılmasını sağlayarak, ısıya hassas 
malzemelere de baskı yapılmasını kolaylaştır-
mış ve bu sayede uygulama çeşitliliğini artıra-
rak baskı üreticilerine karlı iş olanaklarının ka-
pısını açmıştır. MIMAKI’nin flatbed ve rulodan 
ruloya UV LED baskı makineleri, reklam ve en-
düstriyel sektörlerinin de hızla büyümesine kat-
kı sunmuştur. Sign İstanbul Fuarı’nda, UV LED 
baskıda pazar liderliğini koruyan MIMAKI’nin 
UJF serisi masaüstü flatbed UV LED baskı maki-
neleri,  JFX200-2513 flatbed UV LED baskı ma-
kinesi ve MIMAKI’nin amiral gemisi SIJ-320UV 
geniş format rulodan ruloya UV LED baskı ma-
kinelerinin sunduğu çok geniş uygulama seçe-
nekleri PİMMS Group standında ziyaretçilere 
tanıtılacak. Masaüstü UV flatbed grubu içeri-
sinde UJF-3042HG, UJF-6042 ve serinin en yeni 
üyesi UJF-7151 plus baskı makineleri PİMMS 
standında olacak. Obje üzerine yüksek kaliteli 
direkt baskı yaparak geleneksel serigrafi bas-
kısının yerini alan bu seri, UV LED teknolojisinin 
sunduğu avantajla birlikte baskı üreticilerine 
daha güçlü ve kompakt bir baskı imkanı sun-
maktadır. UJF serisi direkt baskı makineleri ile 
promosyon ürünleri, kişiselleştirilmiş hediyelik 
eşyalar, ısmarlama ürünler, kontrol panelleri, 
kalemler, ambalaj malzemeleri, küçük-orta 
format yönlendirmeler, elektronik cihaz kılıfları 
ve kapakları ve çok daha fazlası yüksek hızlı 
ve yüksek kaliteli baskı imkanı ile hayata geçi-
rilebilir. MIMAKI UJF serisi baskı makinelerinde 
Braille alfabesi de basılarak, özellikle devlet 
kurumlarındaki tabela ve yönlendirme levha 
üretimi kolaylıkla yapılabilir. Fuar alanında 
birçok uygulama seçenekleri ile ziyaretçilere 
tanıtılacak olan UJF serisi, MIMAKI plotter ke-
siciler ile birlikte üretim yaparken ziyaretçilere 
tanıtılacak. PİMMS standına gelen ziyaretçiler, 
UJF serisi direkt nesneye baskı makineleri ile 
basılmış cam şişe baskılarını ve bu şişeler için 
tasarlanan ambalaj, kutu, demo, numune ve 
paketleme üretimlerini görebilecekler. Silin-
dirik nesnelere (şişe gibi yuvarlak nesnelere) 
360o direkt baskı yapabilen KEBAB Ünitesi ile 
birlikte tanıtımı yapılacak UJF-3042HG mode-
li, ambalaj üreticilerine sunduğu çok çeşitli 
uygulama olanağı ile öne çıkacak. Özellikle 
plotter kesiciler ile birlikte kullanıldığında ha-
yata geçirilebilecek ticari değeri yüksek ürün 
örnekleri de PİMMS standında sergilenecek. 
Reklam ve endüstriyel üreticilerin performan-
sını daha da ileriye taşıyacak profesyonel çö-
zümler sunan MIMAKI JFX200-2513 flatbed UV 

UV LED PRINTING WILL BE THE FOCUS OF 
PIMMS STAND
Developed by MIMAKI, UV LED technology 
made it easer to print on the materials – vulne-
rable to heat – by providing cold curing, and 
thanks to this, opened the gates of profitable 
business opportunities for the printers by impro-
ving the application variety. Flatbed and roll-
to-roll UV LED printers of MIMAKI also contribu-
ted to the rapid growth of the advertisement 
and industrial sectors. At Sign İstanbul, desktop 
flatbed UV LED printer, JFX200-2513 flatbed UV 
LED printer and its flagship wide format roll-to-
roll printer SIJ-320UV’s ultimately wide appli-
cation options of the market’s leader MIMAKI, 
are going to be presented for the visitors at the 
fair. In the desktop UV flatbed group, UJF-7151 
plus printer, the newest member of the series, 
will be at PIMMS stand. Replacing the conven-
tional serigraphy by performing a high-quality 
direct printing on an object, this series provides 
a stronger and compact printing opportunity 
for the printers with the benefits of the UV LED 
technology. With the UJF series direct printers, 
promotion products, tailor-made souvenirs, 
custom-made products, control panels, pens, 
package materials, small-medium format di-
rections, electronic device cases, covers and 
many others can be implemented with high 
speed and high quality printing opportunity. 
Also being able to print Braille alphabet in MI-
MAKI UJF series printing machinery, producti-
ons of sign and direction at the governmental 
institutions can be easily made. In the exhibiton 
area, MIMAKI plotter cutters will be presented to 
the visitors while making production with many 
application features at the fair. The visitors of 
PIMMS stand can see printing productions on 
glass bottles and package, mock-ups, demo, 
sample and packaging production for these 
bottles, which will be made with UJF series di-
rect-to-object printers and cutting plotters. To 
be presented with the KEBAB Unit, capable of 
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LED baskı makinesi de PİMMS standında yerini 
alacak. MIMAKI JFX200 -2513 modeli, beyaz ve 
şeffaf boya tercihlerini de içeren geniş boya 
seçeneği ve çok geniş çeşitlilikte malzemeler 
üzerine baskı imkanı ile sınırsız bir yaratıcılığa 
kapıları açacak. Kullanımı kolay ve az yer kap-
layan makine, endüstri standardı olan 2.5m x 
1.3m medya boyutlarını kullanarak, verimliliği 
en üst seviyeye çıkarıyor. MIMAKI JFX200-2513, 
akrilik, polikarbonat, PVC, cam, alüminyum, 
metal, polyester, köpük levha, ahşap ve taş 
gibi çok çeşitli sert malzemelere direkt bas-
kı yapabilir. Böylelikle reprödüksiyon (kopya) 
tablolar, inşaat tabela ve yönlendirmeleri, 
gösterge panelleri, fuar teşhir ürünleri, pro-
mosyon ürünler ve hediyelik eşyalar gibi çok 
çeşitli uygulama hayata geçirilebilir.

MIMAKI SIJ-320UV GERGİ TAVAN 
UYGULAMALARINA ÇÖZÜM GETİRDİ 
PİMMS standının odak noktasını oluşturacak bir 
diğer ürün ise geçtiğimiz yıl Türkiye lansmanı ilk 
defa Sign İstanbul 2015 Fuarı’nda yapılmış olan 
MIMAKI SIJ-320UV baskı makinesi. Bir yıl içeri-
sinde makineyi bünyesine katmış firmalardan 
çok olumlu tepkiler alan SIJ-320UV modeli, MI-
MAKI’nin özgün teknolojisi olan UV LED kürleme 
sistemi sayesinde, gergi tavan malzemeleri gibi 
ısıya hassas malzemeler üzerindeki baskı kalite-
si ve özellikle arkadan aydınlatmalı uygulama-
larda kullanılacak baskılardaki görüntü kalitesi 
ile şöhretini artırdı. MIMAKI SIJ-320UV modeli, 
3.20’lik geniş baskı ebadı, saatte 110m2’ye çıkan 
yüksek baskı hızı, ışıklı malzemelerde yüksek yo-
ğunluklu baskı imkanı, aynı anda çift rulo baskı 
yapabilme seçeneği ve uygun yatırım ve tüke-
tim maliyetleri ile sektörün beğenisini kazandı.

MIMAKI Bas&Kes MODELLERİ İLE YAPILABİLECEK 
SINIRSIZ UYGULAMALAR SIGN İSTANBUL’DA 
PİMMS standında sergilenecek bir diğer ürün 
ise CJV150 – CJV300 Bas&Kes makine grubu 
olacak. Tabelacılar, matbaacılar ve baskı 
merkezleri için rakipsiz baskı kalitesi sunan 
seri, Gümüş, Turuncu ve Açık Siyah renkleri de 

performing 360o direct printing on cylindirical 
objects (circular like bottles), UJF-3042HG mo-
del will be foregrounded with many applica-
tion features that it provides to the package 
manufacturers. The product samples with high 
commercial value, which can be implemented 
especially when it is used together with  cutting 
plotters, will also be presented at PIMMS stand. 
Providing professional solutions, to take the ad-
vertisement and industrial manufacturers’ per-
formance even further, MIMAKI JFX200-2513 
flatbed UV LED printer will be at PIMMS’ booth, 
too.  MIMAKI JFX200-2513 model will open ga-
tes to unlimited creativity with the capacity of 
printing with a wide range of inks and material 
widths. Being an easy-to-use and cost saving, 
industry stand machine increases producti-
vity to the top level by using the media sizes 
of 2.5m x 1.3m. MIMAKI JFX200-2513 can print 
on a variety of hard materials such as acrylic, 
polycarbonate, PVC, glass, aluminum, metal, 
poliester, foam plate, wood and stone. There-
fore, reproduction (copy) paintings, construc-
tion signs and directions, fair exhibition produ-
cts, promotion products and souvenirs.

MIMAKI SIJ-320UV BROUGHT A SOLUTION FOR 
STRETCHED CEILING APPLICATIONS 
Another product, constiting the focus of PIMMS 
stand, MIMAKI SIJ-320UV printer, which made its 
Turkey premiere for the first time at Sign İstanbul 
2015 Fair, last year. Having received very positive 
feedbacks from the user companies, SIJ-320UV 
gained fame with its printing quality on the ma-
terials, vulnerable to heat, like stretched ceiling 
materials and especially the image quality in 
the printings, used for the backlit applications, 
thanks to MIMAKI’s unique technology, UV LED 
curing system. MIMAKI SIJ-320UV has been liked 
by the sector with 3.20 wide printing side, high 
printing speed up to 110 m2 per hour, high-den-
sity printing opportunity on light materials, the 
synchronized double roll printing capacity and 
affordable investment and consumption costs.

LIMITLESS APPLICATIONS MADE WITH MIMAKI 
Print&Cut MODELS ARE AT SIGN ISTANBUL 
Another product, to be exhibited at PIMMS 
stand, is CJV150 – CJV300 Print&Cut machi-
nery group. Providing an unrivaled printing 
quality for sign, and printing centers, it will ap-
peal to eyes with its ink options, including Sil-
ver, Orange and Light Black colors and creati-
ve printing opportunities. Providing advanced 
cutting features with its constant cutting with 
crop sign, CJV series contributes to decrease 
the waste amount by ensuring good cutting 
with its top cut and corner cut functions. One 
of the biggest advantages of the series is its 
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içeren boya seçenekleri ile sağladığı görsel-
lik ve sunduğu kreatif baskı olanakları ile göz 
dolduracak. Sürekli krop işaretli kesim özelliği 
ile ürünün aralıksız kesimini sağlayan ileri ke-
sim özellikleri sunan CJV serisi, üst kesim ve 
köşe kesim fonksiyonları ile düzgün kesim ya-
pılmasını sağlayarak, atık parçaların azalma-
sına fayda sağlar. Serinin en büyük avantajla-
rından biri de Kes&Bas özelliği sunması. Baskı 
öncesi kesim sayesinde kenarlarda soyulma 
olmaz, kesilen parçanın tekrar yapışması en-
gellenir ve baskının kurumasına gerek kal-
maz. Makinenin bu özelliği sayesinde yüksek 
yoğunluklu baskılar kolayca elde edilebilir. Bu 
yıl PİMMS standında MIMAKI Bas&Kes makine-
leri yeni geliştirilen BS4 “kokusuz” eko-solvent 
boyalar ile tanıtılacak. İç mekan ve ambalaj 
uygulamaları için ideal olan kokusuz boya, 
solvent boyanın sebep olduğu sağlıksız ça-
lışma ortamından kaynaklanan sorunları da 
ortadan kaldırıyor. CMYK renklerinde mevcut 
olan BS4 eco-solvent boyanın kokusuz özelli-
ğinin yanı sıra en büyük avantajı, sunduğu hız-
lı boyama süresi ve önceki seri boyalara göre 
daha yüksek baskı kalitesi sunmasıdır. BS3 ile 
kıyaslandığında, BS4 boyalar tüm baskı mod-
larında daha az yayılma sağlar. Yüksek hız 
modunda dahi yüksek kaliteli görüntü elde 
edilir. Ayrıca, BS4 boyalarındaki yeni dalga-
boyu kontrolü, yüksek kaliteli baskılarda daha 
iyi boya damla yerleştirmesi sağlar. Yeni boya 
ayrıca, özel profiller kullanarak daha az renk 
sapması elde edilmesini sağlar. 

TEKSTİL MALZEMELERLE YAPILAN REKLAM 
UYGULAMALARI MIMAKI İLE HAYAT BULACAK 
Reklam sektöründe tekstil malzemelerin sunduğu 
uygulama çeşitliliği ve üretim kolaylıkları sebe-
biyle giderek daha fazla talep gören dijital tekstil 
baskı makinelerinde de MIMAKI piyasa liderliğini 
sürdürüyor. Sign İstanbul Fuarı’nda da MIMAKI 
TS300P-1800 ve TX300P-1800 baskı makineleri, 
reklam üreticilerinin tekstil malzemelerle yapılan 
reklam uygulamaları için sunduğu yüksek baskı 
kalitesi ve uygun maliyetli baskı imkanını göz-
ler önüne serecek. TS300P-1800 baskı makinesi 
transfer kağıda baskı yaparken, TX300P-1800 de 
direkt uygulamaları stantta tanıtılacak. PİMMS 
standına uğrayacak ziyaretçiler, MIMAKI tekstil 
baskı makinelerinin özellikle afiş ve bayrak gibi 
reklam ürünleri, PoS adı verilen satış noktası rek-
lam ürünleri ve sergi grafikleri gibi üretimlerindeki 
uzmanlığına tanık olacaklar. MIMAKI dijital baskı 
makineleri ile hayata geçirilebilecek çok çeşitli 
uygulamalar hakkında bilgi almak, MIMAKI tek-
nolojisini yakından tanımak ve mevcut MIMAKI 
makineleriyle daha verimli ve daha fazla katma 
değer üreterek çalışmak isteyen herkes PİMMS 
standında ihtiyaçlarına yanıt bulacak.

providing a Cut&Print feature. Thanks to cut-
ting before printing, there is not any peeling 
on the edges, a cut piece is prevented from 
sticking again and there is not a need to have 
the printing dried. Thanks to this feature of 
the machine, high density printings can be 
made easily. This year, MIMAKI Print&Cut ma-
chinery will be presented with BS4 “odor-free” 
eco-solvent inks at PIMMS stand. Being ideal 
or indoor and packaging applications, the 
ink eliminates the problems, caused by the 
unhealthy working environment due to sol-
vent ink. Being available in CMYK colors, BS4 
eco-solvent ink’s biggest advantage is its fast 
painting process and providing higher printing 
quality, compared to  previous series of inks, 
as well as its odour-free feature. In comparison 
to BS3, BS4 inks provides lesser expansion in all 
printing modes. Even in the high speed mode, 
the new wavelength control provides good 
drop settling even in the high quality printings. 
Furthermore, the new ink provides lesser color 
deviation by using special profiles.

ADVERTISEMENT APPLICATIONS WITH TEXTILE 
MATERIALS ENERGIZED BY MIMAKI
MIMAKI protects its market leadership in the 
digital textile printing machinery, which is inc-
reasingly drawing more attention, thanks to 
the application variety, provided by textile 
materials, in the advertisement sector and the 
easiness of production. At Sign İstanbul, MIMA-
KI TS300P-1800 and TX300P-1800 printers will 
demonstrate the printing capacity with high 
printing quality and affordable costs for the ad-
vertisement applications, which advertisement 
media manufacturers produce from textile 
materials. While TS300P-1800 printing machine 
is printing on paper, TX300P-1800 will be intro-
ducing direct applications at the stand. The 
visitors of PIMMS booth will see MIMAKI textile 
printers’ expertise for the advertisement pro-
ducts such as banner and flags, those for Po-
int of Sales and exhibition graphics. Everyone, 
who wants to get information about the variety 
of applications, which can be impletemen-
ted with MIMAKI digital printing machinery, to 
meet MIMAKI technology closely and to work 
with the current MIMAKI machinery by creating 
more productivity and added-value, will find 
an answer to their needs at the PIMMS booth.
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