
Geniş format inkjet baskı makinelerinde dünya 
lideri MIMAKI, Türkiye pazarında da yeniliklere 
imza atmaya devam ediyor. 1-4 Haziran tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen ITM 2016 Fuarı’nda tekstil sektörüyle bu-
luşan MIMAKI Türkiye Distribütörü PİMMS Group, 
MIMAKI’nin tekstil, hazır giyim ve tekstil bazlı rek-
lam uygulamaları için geliştirdiği baskı çözüm-
lerini ziyaretçilerle buluşturdu. Zengin ürün yel-
pazesinde öne çıkan ürünleri sergileyen PİMMS 
Group, verimliliği ve karlılığı artıracak çözümlerle 
tekstil baskı sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çö-
zümleri sektörün karşısına çıkardı. Sadece Türki-

The world leader in wide format inkjet printing 
machines, MIMAKI continues its novelties in Tur-
kish market as well. Having met with the textile 
sector at ITM 2016 Fair being held at Tüyap Fair 
and Congress Center between the dates 1 – 4 
June, MIMAKI Turkish Distributor PİMMS Group 
brought together MIMAKI’s printing solutions 
it developed for textile, ready-made garment 
and textile based advertisement applications 
and the visitors. Having displayed the products 
that come to the forefront within its rich range 
of product, PİMSS Group presented before the 
sector all the solutions the textile printing sector 

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

MIMAKI Turkey Distributor PİMMS Group brought its extraordinary and striking 
textile printing solutions together with the textile sector at ITM 2016.

PİMMS Group ITM 2016’ya
renk kattı

PİMMS Group gave livened
up ITM 2016
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ye’den değil komşu ülkelerden de ziyaretçinin 
geldiği ITM Fuarı’nda en çok İran ve Pakistan’dan 
misafir ağırlayan PİMMS Group ayrıca Ceza-
yir’den Ürdün’e, Filistin’den Mısır’a kadar pek çok 
ülkeden tekstil profesyonellerine MIMAKI çözüm-
lerini tanıttı. Stantta hazır bulunan PİMMS teknik 
ve satış ekipleri, dört gün boyunca ziyaretçilere 
MIMAKI çözümleri ile yapabilecekleri uygulama-
ların çeşitliliğini ve farklı baskı önerilerini paylaştı. 
Ziyaretçiler, numune baskılarına yoğun ilgi göste-

needs through solutions that will increase effi-
ciency and profitability. Having hosted mostly 
the visitors from Iran and Pakistan at ITM Fair, 
which is visited not only by Turkish visitors but 
also from other countries, also presented MIMA-
KI solutions to many textile professionals coming 
from Algeria, Jordan, Palestine and Egypt. Being 
ready at the stand, PİMMS technical and sales 
teams shared the variety of the applications 
they can conduct through MIMAKI solutions 
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rirken, MIMAKI ile hayallerini gerçeğe taşımanın 
yollarını keşfettiler. Fuarda, PİMMS Group tekstil 
bayileri AIT, Digimania, Karya Dijital ve PSC Tekstil 
de kendi stantlarında MIMAKI tekstil baskı ma-
kinelerini sergilediler. Özellikle AIT ve Digimania 
stantlarında MIMAKI çözümleri ile baskısı yapılmış 
koltuk takımları, halı ve perde ürünleri ziyaretçi ve 
katılımcı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

PİMMS GROUP FARKINI ITM 2016’DA DA HİSSETTİRDİ
PİMMS standı, bu yıl renkli bir şovla ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu. MIMAKI tekstil baskı çözümleri 
ile baskısı yapılmış hazır giyim örnekleri, mini bir 
defile ile sektörün karşısına çıktı. Dört gün bo-
yunca günde üç kez olmak üzere düzenlenen 
defilede, modeller MIMAKI ile basılmış birbirin-
den renkli giysilerle ziyaretçilere MIMAKI çözüm-
lerinin kalitesini gösterdi. 

MIMAKI TS500P-3200 İLK DEFA TÜRKİYE PAZARINDA 
Bu yılki fuarda öne çıkan çözüm ise, ITM 2016 ile ilk 
defa Türkiye pazarı ile buluşan TS500P-3200 oldu. 
MIMAKI’nin en son geliştirdiği büyük ebatlı bu süb-
limasyon transfer kağıdına baskı yapan makine, 
perakende ve ev-mobilya dekorasyon pazarla-
rında hız ve yüksek kalitede baskı kombinasyonu, 

and different print recommendations. While the 
visitors show great interest towards the sample 
prints, they discovered the ways of carrying their 
dreams into reality with MIMAKI. At the fair, PİM-
MS Group textile retailers AIT, Digimania, Karya 
Dijital and PSC Textile also displayed MIMAKI 
textile printing machines. Especially the seating 
groups, carpet and curtain products printed 
with the MIMAKI solutions met with the great in-
terest of the visitors and anyone participating. 

PİMMS GROUP DISTINGUISHED ITSELF FROM THE 
REST AT ITM 2016
PİMMS stand became the center of attention 
for the visitors thanks to its colorful show. The 
ready-made garment examples printed with 
MIMAKI textile printing solutions displayed itself 
before the sector with a mini fashion show. In 
a fashion show held for the three times a day 
for four days, models showed to the visitors the 
quality of MIMAKI through clothes printed with 
MIMAKI that are more colorful than the other. 

MIMAKI TS500P-3200 IS IN TURKISH MARKET FOR 
THE FIRST TIME 
The solution that comes to the forefront at this 
year’s fair was TS500P-3200 that met the Turkish 
market for the first time through ITM 2016. This 
wide sized machine printing on sublimation 
transfer paper developed lastly by MIMAKI, be-
came the center of attention with its qualities 
such as speed and high quality printing com-
bination, performance and reliability in machi-
nery, retail and home-furniture decoration mar-
kets. The Machine will be replacing the huge 
gap in home textile sector with its 3.2 meters 
super wide format, high quality standard and 
printing speed of 180 square meters. 
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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 sektöründe büyük bir boşluğu dolduracak. 

MIMAKI TEKSTİL PORTFÖYÜ HERKESİN İHTİYACINI 
KARŞILIYOR
Fuarda iddialı olan bir diğer çözüm ise 112m2’lik 
baskı hızına ve 190cm baskı alanına sahip MIMA-
KI TS300P-1800 geniş format direkt baskı makinesi 
oldu. Yeni nesil süper hızlı baskı kafaları ile üstün 
baskı kalitesi sunan makine, en ince hatlı desen-
leri bile üst üste oturma problemi yaşamadan 
süper ince hatları kaybetmeden basabiliyor. Dört 
pass sistemine sahip olan TS300P-1800 dünya 
üzerinde bu kadar yüksek verimlilikte ve detaylı 
hassas baskı yapabilen tek makine olarak ta-
nımlanıyor.  Makine fuarda ayrıca, tekstil üretim 
olanaklarını genişletmek için inkjet baskı makine-
lerinin çok yönlülüğünü arttıracak yeni açık siyah, 
neon sarı ve floresan pembe mürekkepleri ile de 
tanıtıldı. Fuarda canlı olarak uygulanan SB410 
süblimasyon spot renkler, siyah boyalar ile birleşti-
ğinde daha göz alıcı desenler ortaya çıkardı. 
Fuarda yüksek hızlı baskı makineleri grubu içeri-
sinde, transfer kağıdına saatte 150m2 baskı ya-
pabilen TS500 -1800 modeli de yerini aldı. Dünya-
nın en hızlı transfer baskı makinesi olan makine, 
gelişmekte olan uzun metrajlı baskılarıyla dijital 
baskı sektörüne uygunluk gösteren spor giyim ve 
soft signage ürünleri için ideal. MIMAKI JV300-
160 modeli de ITM 2016’da yerini aldı. Makine, 
çok yönlü boya türleri ile fotoğraf kalitesinde spor 
ürünlerine baskı yapmasıyla, tekstil profesyo-
nellerinin ilgisini çekti. Saatte 105.9m2 baskı hızı, 
1440dpi yüksek baskı çözünürlüğü, turuncu, açık 
siyah ve beyaz boyayı da içeren 9-renk seçeneği 
(SS21)ile canlı 6-renk dye - sublime boya seçene-
ğine sahip makine moda ve hazır giyim sektörü-
ne rakipsiz bir çözüm sunuyor. PİMMS standına yer 
alan diğer modelleri ise direkt kumaşa pigment 
ve süblimasyon baskı yapan ve bu yılki drupa’da 
EDP Ödülü’nün sahibi olan TX300-1800 modelinin 
yanı sıra, JV300 fikseli bayrak makinesi oldu.

MIMAKI TEXTILE PORTFOLIO MEETS THE NEEDS OF 
EVERYONE
Another solution that is assertive in the fair, was 
MIMAKI TS300P-1800 wide format direct printing 
machine that has printing speed of 112 square 
meters and printing area of 190cm. Providing an 
excellent printing quality with its new generation 
super speed printing heads, the machine can 
print super thin lines without losing them without 
experiencing folding problem even for the pat-
terns with the thinnest lines. Having the four pass 
system, TS300P-1800 is defined as the only machi-
ne that can print the highest proficiency and de-
tailed sensitive printing in the world.  The machi-
ne was also presented with new light black, neon 
yellow and fluorescent pink inks that will increase 
the versatility of the inkjet printing machines in 
order to expand the textile production opportu-
nities. SB410 sublimation spot colors applied live 
at the fair revealed more spectacular patterns 
when combined with the black colors. 
Among the high speed printing machine groups 
was TS500-1800 model that can print 150 squa-
re meters in an hour to the transfer paper. Being 
the world’s fastest transfer printing machine, this 
machine is ideal for the sportswear and soft sig-
nage products that show compatibility with the 
digital printing sector through its developing fea-
ture-length prints. MIMAKI JV300-160 model also 
took its place at ITM 2016. The machine attracted 
the attention of the textile professionals by being 
able to print on sports products with the quality of 
a photograph thanks to its versatile dye types. Ha-
ving the print speed of 105.9 square meters, high 
printing resolution of 1440dpi, with its 9 color options 
that also include orange, light black and white dye 
(SS21), and having the vibrant 6-color dye sublime 
dye option, the machine offers and unrivalled so-
lution to the fashion and ready-made garment se-
ctor. The other models that took place among the 
PİMMS stand were the TX300-1800 model that prints 
pigment and sublimation printing directly on the 
fabric and has the award of EDP Award from this 
year’s drupe and the JV300 bonded flag machine.
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