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Mimaki, a leading global
manufacturer of wide-format inkjet
printers and cutting plotters for the
sign/graphics, textile/apparel and
industrial markets, has recieved
intense attention from the visitors
at ITMA 2015. Presenting the
newest printers in its spectacular
booth, Mimaki passed the
industry's test with with three new
textile printers it presented to the
market.
“This was our biggest and most
exciting presence at ITMA ever,”
says Mike Horsten, General
Manager Marketing EMEA at
Mimaki Europe. “Digital textile
printing is truly coming into its own,
not only for sample making, but for
full production runs. Mimaki is
leading the pack with digital textile
printing solutions that can meet
just about every need. We are
pleased to speak to ITMA visitors
to our stand to find out how they
want to use digital printing so we
can continue to stay ahead of the
curve with new developments that
will take the segment even further.”

Mimaki launches three new
textile printer 
During ITMA 2015, Mimaki has
launched three new textile printer,
which have same consept with
Mimaki TS300P. New printers,
using their own inks and has
Panasonic print heads, made their
marks at ITMA 2015.
Highlights on the Mimaki stand
included the TS300P-1800 dye

Reklam, tekstil ve endüstriyel
pazarlara yönelik dünyanın önde
gelen geniş format baskı
makineleri ve kesim plotter’ları
üreticisi Mimaki, dünyanın en
köklü tekstil makineleri fuarı olan
ITMA 2015’te ziyaretçilerden
yoğun ilgi gördü. Dikkat çekici
tasarıma sahip standında en yeni
dijital tekstil baskı makinelerini
sergileyen Mimaki, ilk defa
piyasaya tanıttığı üç yeni tekstil
baskı makinesi ile sektörden tam
not aldı.
“ITMA 2015, şimdiye kadarki en

büyük ve en heyecan verici fuar
katılımımız oldu” şeklinde konuşan
Mimaki EMEA Bölgesi Pazarlama
Genel Müdürü Mike Horsten
sözlerine şu şekilde devam etti:
“Dijital tekstil baskısı, sadece
numunelerde değil, aynı zamanda
tüm üretim süreci için de çözüm
sunmaktadır. Mimaki, hemen
hemen tüm ihtiyaçları karşılayacak
dijital tekstil baskı makineleri ile bu
alanda öncülük etmektedir. Biz de
ITMA’daki ziyaretçileri standımızda
ağırlamaktan ve onlara dijital
baskıyı nasıl kullanmak istediklerini
keşfetmelerine yardımcı olmaktan
dolayı oldukça mutluyuz. Böylelikle
Mimaki olarak bu segmenti daha
ileriye taşıyacak çözümler
sunmaya ve yeni gelişmelerle
birlikte bu alanda öncülük etmeye
devam edeceğiz.”

Mimaki’den üç yeni tekstil
baskı makinesi
Mimaki, ITMA 2015’te geçtiğimiz

Mimaki Has Made Its Mark In 
ITMA 2015 With A Glorious

Promotion
Mimaki, ITMA 2015’te Görkemli Bir Tanıtımla

Fuara Damgasını Vurdu

ITMA 2015’e katılan Mimaki, en yeni baskı makineleri, boya ve uygulama yelpazesi ile sektörle
buluştu. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgiyle karşılaşan Mimaki, üç

yeni tekstil baskı makinesini piyasaya tanıttı.

Attending one of the world’s oldest and most prestigious textile machinery show ITMA 2015, Mimaki has
meet the industry with portfolio of the newest printers, inks and applications. Mimaki, getting intense

attention from visitors from all over the world, presented three new textile printers to the market.

Mimaki President Akira Ikeda (left), Mimaki European
President Sakae Sagane at the press meeting, on 13
November 2015.
Mimaki Başkanı Akira Ikeda (solda) ve Mimaki Avrupa
Başkanı Sakae Sagane, 13 Kasım 2015 tarihli basın
toplantısında.

Mimaki EMEA, General Manager Marketing Mike Horsten
explained Mimaki’s technologies.
Mimaki EMEA (Avrupa-Orta Doğu-Afrika) Pazarlama
Genel Müdürü Mike Horsten, Mimaki teknolojileri
hakkında açıklamalar yaptı.
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sublimation printer with
SB410 ink which is ideal for
paper transfer and will be able
to take advantage of the new
neon pink and yellow
fluorescent inks. A Mimaki
TS300P-1800 utilising SB410
ink for paper transfer in 2 x
BMYK ink configuration will
also be running at speeds of
up to 115sq m/hr.
A Mimaki TX300P-1800 with
TP400 pigment inks for direct
printing has featured on the
stand which demonstrated
printing that requires no
washing step in post-
processing; simply heating the
media to fix the ink. This
means there is zero waste
water in this environmentally
friendly approach to digital
textile printing. Textile Pigment inks can be used on all kinds
of fabrics, such as natural fibres like cotton or linen as well as
man-made fibres.
A second TX300P-1800 was  running Dd400 Direct
Disperse dye inks which are light and abrasion resistant and
are ideal for industrial textiles as well as swim and active
wear. Additionally, a Mimaki TX500-1800B Sticky Belt driven
system was running  RC300
reactive dye inks which can be
used for direct printing on
textiles such as cotton and
other prepared printable
fabrics.
Thirdly, a brand-new concept
printer has launced at ITMA
2015. The 3.2 meter Mimaki
TS500P-3200 will deliver
beautiful prints for wider textile
requirements such as
curtains, bed covers and
more. This printer will use
Mimaki’s SB310 inks. The
printer will be commercially
available in 2016.

Pimms Group ITMA 2015
was met with dealers and
clients
Pimms Group, Mimaki's main Distributor in Turkey was with
its dealers and clients during the show at Mimaki's booth ,
too. Selahattin Aygüler, the Chairman of the Board of
Directors at Pimms Group and General Director Selçuk
Aygüler were among the attendants. Executives of Pimms'
dealers AIT, Digimania and PSC Textile meet with the
Mimaki's clients at the booth. Pimms hosted its clients from
Turkey and did its business meetings at Mimaki's booth.
In the second day of the show, Mimaki distributors from all
over the world came together at dinner at Distributors' Night
organized by Mimaki.

aylarda piyasaya tanıtılan
Mimaki TS300P modeli ile
aynı konseptte yer alan üç
yeni tekstil baskı makinesinin
tanıtımını gerçekleştirdi. Kendi
boyasını kullanan ve yeni
Panasonic baskı kafa
sistemine sahip yeni
makineler ITMA 2015’e
damgasını vurdu.
Özellikle kumaşa direkt baskı
yapabilme özelliği ile öne
çıkan Mimaki TS300P-1800
süblime baskı makinesi, iki
farklı boya kullanabiliyor. İlk
olarak bayrak, flama, branda
ve afiş gibi materyaller üzerine
süblime baskı yapabilme
özelliğine sahip makine, ayrıca
koltuk kumaşlarından çocuk
elbiselerine dek geniş
yelpazede malzeme üzerine

direkt baskı yapabiliyor ve aşınmalara karşı daha fazla
dayanıklılık sunan boyalar kullanıyor.
Mimaki standında öne çıkan bir diğer makine ise pamuklu
kumaşlar da dahil olmak üzere birçok farklı materyale direkt
baskı yapabilen ve pigment boya kullanan Mimaki TX300P-
1800 modeli oldu. Çok daha parlak renklerdeki güçlü
boyalar ile aşınma ve sürtünmelere karşı yüksek dayanıklılık

sunan makine yüzücü
kıyafetleri ve spor giyim için de
ideal. Tüm bu avantajları
sayesinde fuarda yoğun ilgi
gören makine, ziyaretçilerden
de olumlu geri bildirimler aldı.
Son olarak, Mimaki
porföyünün en yeni üyesi
3.20’lik Mimaki TS500P-3200
modeli de yüksek verimlilik
sunan bir diğer dijital tekstil
baskı makinesi. 2016 yılında
satışa sunulacak makine,
perde ve nevresim gibi daha
büyük ebatlı tekstil baskıları
için ideal. 

Pimms Group, ITMA 2015’te
bayi ve müşterileriyle bir
araya geldi
Mimaki’nin Türkiye Ana

Distribütörü Pimms Group da fuar boyunca Mimaki
standında bayileri ve müşterileri ile birlikteydi. Pimms Group
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler ve Genel Müdür
Selçuk Aygüler’in de katıldığı fuarda, Pimms bayileri AIT,
Digimania ve PSC Tekstil yetkilileri de fuarda Mimaki
müşterileri ile bir araya geldi. Pimms, Mimaki’nin iki katlı
standında Türkiye’den müşterilerini ağırladı ve iş
görüşmelerini gerçekleştirdi. 
Fuarın ikinci günü ise Mimaki’nin düzenlediği Distribütörler
Gecesi’nde dünyanın dört bir yanındaki Mimaki distribütörleri
akşam yemeğinde bir araya geldi. 

From left to right: Teknik Fairs Ltd. Chairman of the Board Necip
Güney, Mimaki’s Turkey distributor Pimms Group’s Chairman of
the Board Selahattin Aygüler and General Manager Selçuk
Aygüler.
Soldan sağa: Teknik Fuarcılık ve Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanı Necip Güney, Mimaki’nin Türkiye distribütörü Pimms
Group Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler ve Genel
Müdürü Selçuk Aygüler.

From left to right: Pimms Group’s Chairman of the Board
Selahattin Aygüler; Mimaki President Akira Ikeda and Mimaki
European President Sakae Sagane
Soldan sağa: Pimms Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler,
Mimaki Başkanı Akira Ikeda ve Mimaki Avrupa Başkanı Sakae
Sagane

tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat  7.12.2015  20:23  Page 57


