Baskıda tüm seçenekler
Tek Distribütör LİDYA güvencesiyle...
Dedicated Roll-To-Roll
Printers

EFI VUTEk GS3250LX Pro UltraDrop
∞ Süper geniş format hibrit yazıcı
∞ 3.2 metre baskı genişliği
∞ 9 renk (CMYK, parlak CMYK) + 2 Beyaz renk kanalı
∞ Renk başına 2 adet 7pl kafa ile toplamda 20 adet baskı kafası
∞ 1000 dpi baskı çözünürlüğü
∞ Ultra Drop Teknolojisi ile 600 dpi çözünürlükte Gri tonlamalı baskı
∞ LED teknolojisi
∞ Çok katmanlı baskı (en fazla 3 katman)
∞ 5cm kalınlıkta malzemeye baskı imkanı
∞ Fiery XF ProServer ile güçlendirilmiş Fast4 + Beyaz (çift hızlı) dijital baskı sistemi.

Türkiye Tek Distribütörü

www.lidyagrup.com.tr | +90 216 380 4100 (pbx)

EFI Versatile Hybrid Flatbed / Roll-Fed
Printers

EFI VUTEk HS125 Pro
∞ Yüksek performanslı süper geniş format hibrit
yazıcı
∞ 3.2 metre roll to roll veya roll+flat bed baskı
genişliği
∞ Tam ve yarı otomatik baskı ve toplama ünitesi
∞ 125 adet board/saat baskı hızı (640m2/saat)
∞ 5cm kalınlıkta malzemeye baskı imkanı
∞ UltraDrop teknolojisi ile 1000dpi çözünürlük
∞ UV LED teknolojisi ile geniş medya seçeneği
∞ Fiery XF ProServer ile güçlendirilmiş Fast4 + Beyaz
(çift hızlı) dijital baskı sistemi.

EFI VUTEk Textile

EFI VUTEk GS 2000LXPro
UltraDrop
∞ Süper geniş format hibrit yazıcı
∞ 2 metre baskı genişliği
∞ 8 renk (CMYK, parlak CMYK) + 2 Beyaz renk kanalı
∞ Renk başına 2 adet 7pl kafa ile toplamda 20 adet
baskı kafası
∞ 1000 dpi baskı çözünürlüğü
∞ Ultra Drop Teknolojisi ile 600 dpi çözünürlükte Gri
tonlamalı baskı
∞ LED teknolojisi
∞ Çok katmanlı baskı (en fazla 3 katman)
∞ 5.08 cm kalınlıkta malzemeye baskı imkanı
∞ Fiery XF ProServer ile güçlendirilmiş Fast4 + Beyaz
(çift hızlı) dijital baskı sistemi

EFI Wide Format
Printers

EFI Quantum 3 / Quantum 5
∞ Süper geniş format 3,5m veya 5,2m ebatlarında roll
to roll yazıcılar
∞ Güçlü LED kürleme teknolojisi
∞ 7 pL damlama boyutu ile 7 adet renge ek olarak
isteğe bağlı beyaz
∞ 1200 dpi gerçek çözünürlük
∞ Gelişmiş çoklu rulo özellikleri
∞ Saatte maksimum 250 m2 baskı hızı
∞ ValuePro iş analizi yazılımı
∞ Dokunmatik ekranlı mobil operatör istasyonu
∞ Popüler RIP yazılımlarıyla uyumlu

EFI Flatbed LED
Printer

EFI VUTEk FabriVU 180/340/520

EFI H1625 LED

EFI Pro 24f LED

∞ 1.8m / 3.4m / 5.2m genişliklerde su bazlı kumaş baskı
yazıcısı
∞ Saatte maksimum 446 m2 baskı hızı
∞ 2400 dpi ultra yüksek çözünürlük
∞ Geniş renk gamutu ve derin renk doygunluğuyla dört
renkli baskı
∞ 4pL ile 18pL arası damla büyüklüğüyle dört seviye gri
ölçekli baskı
∞ 45 ile 450gr/m2 arası kumaş aralığı
∞ EFI Fiery proServer iş istasyonu ile güçlendirilmiş ve
optimize edilmiş renk yönetimi iş akışı ve RIP

∞ Geniş format hibrit yazıcı
∞ 1.6 metre baskı genişliği
∞ 5 renk (4 renk + beyaz)
∞ 1200 dpi baskı çözünürlüğü
∞ 4 ve 8 basamaklı değişken damlacık teknolojisi
∞ LED teknolojisi
∞ Çok katmanlı baskı (en fazla 3 katman)
∞ 5cm kalınlıkta malzemeye baskı imkanı
∞ Fiery XF 6.2 ile güçlendirilmiş dijital baskı sistemi.

∞ Geniş format düz yataklı LED inkjet yazıcı
∞ 1.2m x 2.4m ebatlarında, 4 bölgeli vakum sistemli
baskı alanı ile yüksek ve hızlı baskı kalitesi
∞ 1200 x 1200 dpi çözünürlük ile saatte maksimum
107 m 2 baskı hızı
∞ 4 renge ilave çift kanallı beyaz renk ile tek geçişte
çok katmanlı baskı imkanı
∞ Değişken damlacık teknolojisi ile dört seviyeli gri
renk baskı yapabilme
∞ Kenardan kenara baskı ile kısaltılmış baskı
tamamlama süresi
∞ Farklı ebatlarda, şekilsiz veya çok ağır malzemeye
kesintisiz aynı anda sürekli baskı yapabilme
∞ FAST RIP hızlandırma teknolojili EFI Fiery proServer
Core ile güçlendirilmiş dijital baskı sistemi

Sektör yatırım yaparak
büyüyor
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4
ile güçlü büyüme performansı gösterirken,
yatırımların olumlu katkısı dikkati çekti.
Büyümede sanayi sektörünün katkısı 1,9 puan
olurken, makine teçhizat yatırımlarının bu
dönemde yüzde 7 artması ekonominin üretken
yapısına olumlu katkı sağladı.
İçinde bulunduğumuz endüstriyel reklam
sektörü açısından değerlendirdiğimiz zaman da
bu büyümeyi görebilmekteyiz. Sektör firmaları,
bir yandan satış ve pazarlama faaliyetlerini
yürütürken diğer taraftan hem yatay hem de
dikey anlamda büyüme gösteriyor. Firmalar
kapasiteleri artırmak için yeni üretim
tesislerine yatırım yapıyor. Bazı firmalarda
portföylerine yeni ürünler ekleyerek hedef
kitlelerini genişletmeye çalışıyorlar. Genel
olarak bakıldığı zaman tüm firmaların yazkış demeden yoğun bir çalışma performansı
gösterdiklerine şahit olmaktayız.
Sektörün bu çalışma temposu mutlaka karşılık
bulacaktır. Hiçbir emeğin karşılığı boşa
gitmez. Mutlaka bir gün meyvesi toplanır. Uzun
zaman uğraştığınız ancak satış yapamadığınız
bir müşteriniz olabilir. Konuya pozitif bakıp,
doğru zamanın henüz gelmediğini düşünmeli,
müşteriye aynı ilgi ve alakayı göstermeye
devam etmeliyiz. Bu sektörün içinde
bulunduğumuz sürece tüm pazardaki firmalar
bir müşteri adayımızdır. Önemli olan doğru
ürünü doğru zamanda sunabilmektir.
Dijital Teknik Temmuz sayısı yine sektörün
içinde birçok farklı konu ve haberleriyle
karşınıza çıkıyor. Sektörden haberdar olarak
firmanızı geleceğe daha iyi hazırlayabilirsiniz.
Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle,
Saygılarımla.
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Duvar kağıtlarında “Bas ve Kabart” dönemi
PİMMS Group tarafından Türkiye pazarına sunulan Litvanya menşeli Dimense Teknolojisi
ile duvar kağıdı üretimlerinde baskı ve kabartma işlemi eş zamanlı yapılıyor ve desenin
kabartma esnasında kayması gibi sorunların önüne geçiliyor.

FESPA 2018 Berlin Fuarı ile eşzamanlı olarak Litvanya Ateşeliği’nde düzenlenen Veika
Bayi Toplantısı’nda 10 Veika bayisine ödülleri takdim edildi. Pimms Group adına ödülü
Selçuk Aygüler aldı.
Litvanyalı duvar kağıdı malzemeleri üreticisi Veika, “Dimense”
adı verilen yepyeni bir baskı teknolojisine sahip. Dijital baskıyı yeniden boyutlandıran Dimense teknolojisi, materyale baskı
yapılırken eş zamanlı olarak kabartma yapılmasını sağlıyor.
Böylece yapılan kabartma, desenle tam eşleşerek kabartmanın
desenden kayması gibi bir problem yaşanmıyor.
Dimense teknolojisinden önce, bir duvar kağıdına kabartmalı
baskı yapmak için önce baskının tamamlanıp ardından kabartma/emboss efekti veriliyordu. Ancak bu durumda da kabartma
efektinin ebadı ve formatı sınırlı olduğu için her malzemeye istenilen uygulama yapılamıyordu. Ayrıca kabartma efekti desene
tam uymayarak efekt desene tam yerleşemediği için istenilen
gerçeklikte sonuç alınmıyordu.
Dimense teknolojisinin sunduğu eş zamanlı “bas ve kabart” teknolojisi sayesinde artık bu sorun ortadan kalkıyor. Dimense’in
tüm bu kısıtlamaların üstesinden gelen, imkansızı mümkün hale
getiren bu yeni devrimci teknolojisi sayesinde ise duvar kağıdı üreticileri istedikleri ebat ve formatta kabartmalı baskıyı tek
aşamada ve saatte 20m2 baskı hızı ile gerçekleştirebiliyorlar.
Böylece üreticiler müşterilerine sundukları hizmetleri çeşitlendirerek yeni iş fırsatlarını yakalayabiliyor ve üretimlerine yeni
bir değer katıyorlar.
Her bir desen ve üretim için ayrı ayrı rotasyonlu silindir (rotation
cylinder) kullanılmasına gerek kalmadığı için küçük adetli ve
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parçalı üretimler de bu sayede mümkün hale geliyor. Yeni tasarımlar kolaylıkla üretilebilir ve hızlıca test edilebilir olduğu için,
kişiye özel benzersiz tasarımları kolayca üretmek de mümkün.

Dimense teknolojisi ile baskılarınız üçüncü bir boyut
kazanıyor

Veika’nın Dimensor adlı 3D geniş format boyutlu baskı makinesini üretmek için 25 kişilik bir Ar-Ge ekibi ile uzun yıllar çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkan ürün, aynı zamanda çevre
dostu Ecodeco duvar kağıtları ile birlikte kullanılıyor. 160cm genişliğindeki malzeme, pazardaki tüm duvar kağıdı baskı ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor ve PVC içermediği için iç mekanlarda
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rahatlıkla kullanılabiliyor. Malzeme, farklı kalınlık ve parlaklık
seviyelerine göre farklı çeşitlere sahip.
Kokusuz, sağlığa zararsız ve çizilmelere dayanıklı lateks boyalar ile baskı yapan Dimensor, parlak ve metalik boyalar sayesinde geniş renk gamutu sunarak eşsiz uygulamalar üretilmesine
olanak sağlıyor. Dimense baskı teknolojisi, sadece duvar kağıdı
gibi iç mekan uygulamaları için değil, tabela ve ambalaj uygulamalarında da ekstra gerçeklik ve üç boyutlu tasarımlara sahip
işlere imza atmak isteyen üreticiler için de ideal.
Dimense teknolojisi ve Dimensor 3D geniş format baskı makinesi hakkında bilgi almak için PİMMS Group ile irtibata geçebilirsiniz.

Sektörüne liderlik edenler,
bu yıl da SIGN İstanbul’da!
HP, Zünd, Mutoh, Efi, Epson, Mimaki, Canon, Oki ve Xerox gibi büyük uluslararası markalar ile PIMMS, Lidya, Met Etikek, SDS ve Mat Kağıt gibi sektörüne liderlik eden firmaların
da yer aldığı 20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı
SIGN İstanbul, 20 Eylül’de kapılarını açıyor.

Alanında Avrasya’nın en büyüğü ünvanıyla bu yıl 20. kez kapılarını açmaya hazırlanan SIGN İstanbul, yüzde 90 doluluk oranına
ulaştı. HP, Zünd, Mutoh, Efi, Epson, Mimaki, Canon, Oki ve Xerox
gibi büyük uluslararası markalar ile PIMMS, Lidya, Met Etikek,
SDS ve Mat Kağıt gibi sektörüne liderlik eden firmaların da yer
aldığı 20. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 20 Eylül’de kapılarını açıyor. Tarsus Group Türkiye bünyesindeki İFO Fuarcılık tarafından Tüyap
Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen organizasyonu yurt içi ve yurt
dışından 22 bin 500 profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.
Sektörünün uluslararası dev markaları ve sektörüne liderlik
eden firmaların da aralarında olduğu 31 ülkeden 410 firmaya ev
sahipliği yapmaya hazırlanan SIGN İstanbul 2018’in neredeyse
tamamı doldu. 30 bin metrekarelik fuar alanında sınırlı sayıda
boş yerin kaldığını söyleyen İFO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, “Geride kalan 19 organizasyonda olduğu gibi,
20. Buluşma için de sektör devlerinin ilk tercihi yine SIGN İstanbul oldu. Dijital Baskı ve Endüstriyel Reklam alanında faaliyet
gösteren ulusal ve uluslararası markalar ile onların temsilcileri,
Avrasya’nın en büyüğünde boy gösterecek. Ayrıca pek çok firma da yeni ürün lansmanını ilk defa SIGN İstanbul’da yapacak”
dedi.
20-23 Eylül 2018 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul 2018’de “Sign Teknolojisi”, “Dijital
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Teknoloji”, “Serigrafi Teknolojisi”, “Görsel İletişim”, “Outdoor
Medya Pazarlama” ve “3D Baskı Teknolojisi” alanlarındaki en
yeni teknolojiler sergilenecek. Fuarı, bu yıl da aralarında dijital
baskı merkezleri, reklam veren KOBİ’ler, tekstil üreticileri, reklam ajansları, matbaacılar, promosyoncular, makine ve malzeme
üreticileri, endüstriyel reklam üreticileri, perakende malzeme
satıcıları, mimarlar ve mühendislerin olduğu binlerce

22

Temmuz 2018

profesyonel ziyaret edecek.
Katılımcı ve ziyaretçilerine eşsiz ticaret fırsatları sunmaya hazırlanan SIGN İstanbul 2018’e katılım, online davetiye ve fuar hakkında detaylı bilgi için www.signistanbul.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Mimaki Eurasia 2018’in
ilk yarısında pazar beklentilerini realize etti
2018 yılının ilk yarısında pazarda hedeflediği başarı grafiğini elde eden Mimaki Eurasia,
endüstriyel reklam sektöründeki büyümeye paralel bir pazar gücünü yakaladı. Realize olan
büyüme oranları endüstriyel reklam, grafik ve tekstil baskı alanlarında kendisini gösterdi.

Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Burak Kaftanoğlu.
Dijital baskı endüstrisinin en önemli teknoloji tedarikçi markası
Mimaki, sektörel yöndeki eğilimleri destekliyor. 2017 yılındaki
yeniden yapılanmaya sürecini tamamlayan Mimaki Eurasia, son
kullanıcılarıyla güven tazeledi. Endüstriyel boyuttan start-up işlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, 2018 yılının ilk 6 ayı için belirlediği pazar hedeflerine ulaşarak, başarılı
bir ilk yarı elde ettiğini açıkladı. Mimaki Eurasia dijital baskı ve
dijital tekstil baskısı başta olmak üzere birçok uygulama alanına
dönük çözümleriyle hem kullanıcı sayısını arttırdı hem de mevcut kullanıcılarıyla ilişkilerini daha ileri boyutlara taşıdı.
Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Burak Kaftanoğlu; “2018 yılının pazarın gelişimini sürdürdü bir yıl olmasını öngörüyorduk
ve ilk yarı itibariyle böyle de oldu. Realize olan sonuçlar, endüstriyel reklam, grafik ve tekstil baskı segmentlerinde özellikle
dikkat çekici seviyeleri gösteriyor” dedi. Mimaki Eurasia’nın
Türkiye çapındaki tüm dijital baskı işiyle uğraşan kullanıcılara
ulaşmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Kaftanoğlu, pazarın geneline ulaşma ve tüm segmentlerine yayılma
konusunda ciddi adımlar attıklarını belirtti. Kaftanoğlu; “Mimaki
endüstriyel, orta ve başlangıç düzeylerine dönük onlarca dijital
baskı çözümüne sahip. Ürün portföyümüz her yıl genişlemesini
sürdürüyor. Örneğin geçen yıl pazara sunulan dijital tekstil baskı makinemiz Tiger 1800B’nin bu yıl bir üst versiyonunu pazara
tanıttık. Genişleyen ve gelişen ürünlerimizle pazarda gerçek anlamda liderliği elimizde tutuyoruz. Bu ise kullanıcılarımıza kalite
ve fiyat avantajını birlikte sunuyor” dedi.
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Yatırımlar fiyata duyarlı hale geliyor

Endüstriyel reklam endüstrisinde ve diğer dijital baskı segmentlerinde bu dönemde yatırımlar fiyata daha duyarlı hale gelmeye
başladı. Burak Kaftanoğlu özellikle endüstriyel reklam ve açık
hava uygulamaları için yoğun talep aldıklarının altını çizdi. Kaftanoğlu, uygun fiyatlı ve hızlı baskı işlerine talebin arttığını dikkati
çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“2018’in önemli bir yıl ve yatırımcıların önlerini görmek için yılın
ilk yarısında daha sağlam adımlarla ilerlemeyi tercih ettiler. Çok
önemli işler alanlar yatırımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.
Gerçekleşen satış rakamları bize güçlü bir potansiyel olduğunu
gösteriyor. 2018 yılının ikinci yarısında, bu potansiyelle birlikte
pazarda ciddi satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz.”
Burak Kaftanoğlu, 2018’in ikinci yarısında özellikle endüstriyel
tip dijital baskı makinelerinin satış adetlerinin artmasını beklediklerini kaydetti. Mimaki’nin lider olduğu dijital baskı endüstrisinin yanı sıra 3D baskı alanında da yenilikler
e imza attığını hatırlatan Kaftanoğlu; “3D baskıda inovasyona yön
veren ve pazarda oyunun kurallarını değiştirecek 3DUJ-553’nin
de pazarlama çalışmalarımızı artıracağız. Hızla gelişen 3D baskı
pazarı yeniliklere oldukça açık. Mimaki bu modeli ile 3D baskı
sektörüne daha önce sahip olmadıkları özellikler veriyor” diye
konuştu.
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SIGN İstanbul ve FESPA Eurasia 2018’e Mimaki
Eurasia’nin yenilikleri damga vuracak

Mimaki Eurasia’nın Türkiye’nin iki önemli baskı endüstri fuarı
Sign İstanbul ve FESPA Eurasia’ya katılacağını açıklayan
Burak Kaftanoğlu, her iki fuarında kendileri için önemli olduğunun altını çizdi. Endüstriyel reklam, grafik, tekstil baskı, promosyon baskı ve benzeri onlarca alan için Mimaki’nin geliştirdiği
inkjet çözümlerin bu fuarlarda sergileneceğini dile getiren Kaftanoğlu, ayrıca yan sektör fuarlarını da mercek altına aldıklarını
açıkladı. Kaftanoğlu sözlerini şöyle bitirdi; “Dijital baskı günlük
hayatın her alanına girmiş durumda ve sürekli yeni alanlara yayılıyor. Bu nedenle artık uygulama alanlarımıza dönük fuarları
da yakından inceliyoruz. Önümüzdeki dönemde Mimaki Eurasia
olarak bizleri çok farklı fuarlarda ve etkinliklerde görebilirsiniz.
Kullanıcılarımızla kendi fuarlarımızda değil, onların uzmanlık
fuarlarında buluşmayı planlıyoruz. Ayakkabı, cam, promosyon,
yönlendirme ve benzeri onlarca yan sektörün dijital baskı potansiyeli göz önüne alındığında, bu fırsatı kaçıramayız.”

HP Latex dijital dekor baskı özellikleriyle
işiniz için yeni büyüme olanakları elde edin
HP Latex dijital dekorasyon malzemesi baskı özellikleri sayesinde
işletmenize yeni fırsatlar oluşturun.

Kanıtlanmış HP Latex Teknolojisiyle hızlı ve kısa tirajlı koleksiyonlar gibi yenilikçi ve yüksek kaliteli uygulamalar sunun. UV
ile mümkün olmayanı elde edin: Baskı malzemesindeki dokuları
koruyun ve yumuşak geçişlerle keskin görüntüler oluşturun. Sürdürülebilirlikte daha iyi bir yaklaşım: Su bazlı HP Latex Mürekkepler önemli tüm sertifikalara sahiptir.

Verimli bir dijital üretim süreci yürütün

Bu yazıcı iş akışınıza son derece uygundur: Ruloların boyutunu
değiştirmek zorunda kalmadan dijital teknolojiyle baskı alın. 1,2
ton ağırlığında 119,4 cm (47 inç) çapında büyük boy rulolara baskı alın ve otomatik eğim dengeleme özelliğinden yararlanın. HP
PrintOS uygulamalarıyla HP Latex yazıcınızı tesiste ve çevrimiçi
ortamda izleyin.

Dijital dekorasyon malzemesi üretiminizi artırın

Talep üzerine toplu baskı alarak envanterinizi azaltırken tasarım portföyünüzü genişletin. Maliyetli analog kurulumlardan,
sürekli tekrarlanan uygulamalardan kaçının ve özelleştirilmiş
kısa tirajlı baskı işleri oluşturun. Proaktif ve önleyici hizmetler
uygulanabilen bu akıllı yazıcıyla çalışma süresini maksimum düzeye çıkarın.
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Met Etiket’ten yüksek kaliteli ve çevre dostu
yeni baskı folyoları
Dijital baskı pazarında, grafik, dekorasyon, tekstil ve etiketleme alanlarındaki farklı
teknolojiler için kaliteli malzemelerden oluşan geniş bir yelpazede deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekiple hareket eden firma, rekabet avantajı, yeni ve karlı iş fırsatları
için Türkiye’de Met Etiket firmasını tercih etti.

Met Etiket, distribütörlüğünü yaptığı MACtac ve Poli-tape ürünlerinin yanına, 2016 yılından beri Avrupa’nın geniş ürün yelpazesine sahip yüksek kaliteli ve tamamen çevre dostu (Solvent-Free)
baskı folyolarının distribütörlüğüne başlamıştır.
Dijital baskı pazarında, grafik, dekorasyon, tekstil ve etiketleme
alanlarındaki farklı teknolojiler için kaliteli malzemelerden oluşan geniş bir yelpazede deneyimli profesyonellerden oluşan bir
ekiple hareket eden firma, rekabet avantajı, yeni ve karlı iş fırsatları İçin Türkiye’de Met Etiket firmasını tercih etti.
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Firma, çevre sorumluluklarına% 100 bağlıdır. Bu çevreye ve yeni
teknolojilerin uygulanmasına zarar vermeyen ürünlerin geliştirilmesinden sıkı üretim kurallarına uyan ambalaj ve imalat süreçlerine kadar uzanır. Ürünlerinde, yüksek kalite ve dayanıklılığı
ön plana alırken, solvent, UV, latex ve su bazlı baskı teknolojisindeki mürekkeplerle kusursuz bir bağlantı sağlamaktadır. Hem
geniş ürün yelpazesi hem de ebat seçenekleri ile müşterilerine
farklı alternatifler sunmaktadır.

Çevreye
Mükemmel

Duyarlı Üretim

Baskı

Kalitesi

ve
Dayanıklılık

Ekonomik

Baskı Folyoları

Met Etiket Güvencesi ile Türkiye’de.
Decal’in Çevre dostu yapışkanı ve
kaliteli pürüzsüz yüzeyi ile tanışmaya hazır mısınız?
Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar sitesi
No:221 Bağcılar İstanbul
T. 0212 629 04 29 Pbx F. 0212 629 04 32
www.arasgrup.com.tr

Met Etiket
kağıt grubunun öncülerini temsil ediyor

Met Etiket, kağıt grubu olarak bilindiği üzere, dünyanın tek döner pano kağıt üreticisi olan LahnPaper firmasının Pretex megalight (ışıklı döner pano) kağıdını tek Türkiye distribütörü olarak,
Lenzing firmasının Blueback (billboard) kağıdını ve Vilaseca
marka Citylight (Raket) kağıdını sektöre sorunsuz stok gücümüzle sunmaktayız.

Lahnpaper Pretex Arkadan Işıklı Döner Pano Kağıtları

Özellikle; dünyada sadece bir firmanın ürettiği ve uzun yıllardır
Türkiye’de sadece Met Etiket’in distiribütörü olduğu ‘Pretex’ Arkadan ışıklı Döner Pano Kağıtları (Megalight Kağıdı) sektörün
yanlış bildiklerini düzeltmeyi ve doğru ürünün doğru kullanıcıyla buluşmasını hedefliyor. Sadece Met Etiket’in tüketiciye arz
ettiği bir ürün olan Pretex Marka Megalight kağıdı, gerçek ve
muadilsiz bir üründür. %20 fiber lifleri ve %80 özel kimyasal
selülozdan üretilmektedir. Bu sebeple hiçbir problemle karşılaşmadan kullanılır. Ayrıca Lenzing marka Blueback (Billboard)
kağıdımız dijital baskı için özel üretilmiş olup, sadece dijital
baskıya uygun kağıttır.
Minumun boya tüketimiyle yüksel baskı kalitesi ve gerekli canlılıkta görsel elde edilir. Kağıt hamuru olarak klorinsiz ağartılmış
%100 kimyasal selülozdan üretilmiştir. Yüzeyi çift kat kuşe ile sıvanmıştır ve su bazlı yapışkanla uygulanır. Dünyanın önde gelen
medya kuruluşlarının tek tercihi olan Pretex, silinebilir olması,
yağ vee suya olan dayanıklılığıyla teknik doküman, harita, eğiti
tabloları, bebek önlüğü, sporcu göğüs etiketi, bayrak gibi materyaller için de mükemmel uygunlukta. Megalightlar, broşürler,
teknik dokümanlar, posterler, eğitim amaçlı tablolar/grafikler,
bebek önlüğü, bayraklar ve daha pek çok kullanım için mükemmel uygunluktadır. Ebatlar: 125cm x 200m, 200cm x 200m, 253cm
x 200m, 255cm x 200m

Vilaseca Raket Kağıdı

Yine distiribütörü olduğumuz Vilaseca marka raket kağıdı (City
light paper) ile mükemmel beyazlık (beyaz zemin işlerde tam
beyaz görüntü elde edilir) ve backlit (arkadan ışıklı kullanım-
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da) eşsiz ışık dağılımı sergiler, görsellerimiz asla geri planda
kalmaz.

Starflex Arkadan Işıklı Vinil

Bunun yanında Güney koreli markamız Starflex artık sektörde
ünlü bir yıldız. Herkes tarafından tanındı ve güvenle kullanılıyor.
Birçok özel ve resmi kurumda da onaylı 680gr. ‘Backlit’imiz (Arkadan ışıklı tabela vinili) zaten rakipsiz.

Mactac ve Politape Folyoları

Folyo grubunda ise Mactac ve Politape distiribütörlüklerimiz devam etmekte. Folyo grubu da artık stabil satış grafiğini sürdürmekte. Met Etiket kısa vade de kağıt grubunda Blueback, Megalight, Citylight ile, branda grubunda Starflex Backlit ve Frontlit,
Uzakdoğu lamine ve dökme branda folyo grubunda ise; Politape
çift taraflı bantlar baskı folyoları, Mactac ürünleri ve Flexcon çift
taraflı bantlar ile ürün yelpazesini korumaya devam ediyor.

Lenzing Papier Blueback Billboard Kağıtları

Arka tarafındaki mavi tabaka sayesinde ıslak veya kuruya yüksek mukavemet göstermekte, boyutsal dengeyi mükemmel şekilde sunar. İyi baskı ile yüksek beyazlık, opaklık sağlar, hava ve
ışığa karşı mükemmel direnç gösteren afiş kağıdıdır.
Yüksek üretimli dijital baskılarda, düşük boya maliyeti ve görsel
kaliteliğini en üst verimlilikle sunan Lenz Affiche Blue Digital kağıtları, reklam panolarında iyi görünüm sağlama adına katlama
ve çatlamaya karşı yüksek direnç, opaklık ve kırışıklığı engellemeyi sağlar. Uygulamalardan sonra sıcaklık değişimlerine ve
güneş ışınlarına karsı yüksek direnç, nem ve suya karsı karşı iyi
yapışma sağlamaktadır. Lenzing Blueback kağıt, çevreye zararlı olan, radyasyon, kirlilik, yağmur ve aşırı sıcak gibi etkenlere
karşı geliştirilmiştir. Üretim aşamasında direnç ve dayanıklılığı
arttırıcı kimyasal işlemden geçirilmiştir. Kağıt hamuru olarak
klorinsiz ağartılmış %100 kimyasal selülozdan üretilmiş olup bir
yüzeyi çift kat kuşe ile sıvanmıştır ve su bazlı yapışkanla uygulanır.

Mactac 8200 ile dünya daha renkli,
işler daha kolay ve ekonomik!

• 75µm monomerik, renkli kesim folyoları
• 50 parlak ve 50 mat renk seçenekleri
• Ufak işaretlemeler için hızlı ve kolay kesim
• M1 yangın sertifikasına sahip
• 4 yıl dış mekan dayanıklılığı

Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar sitesi
No:221 Bağcılar İstanbul
T. 0212 629 04 29 Pbx F. 0212 629 04 32
www.arasgrup.com.tr

Plamac markası
Pigment Reklam güvencesiyle Türkiye pazarında
Kalite ve hızdan vazgeçmeden daha uygun bir bütçe ile
UV ve UV LED baskı makinesi almak isteyenler için geliştirilen Plamac modelleri,
Pigment Reklam ile Türk baskı pazarına geldi. Plamac modelleri teknik donanımları ile
rakiplerini oldukça geride bırakıyor.

Dijital UV baskı teknolojilerinin lider tedarikçisi Pigment Reklam, Türk baskı endüstrisinin maliyet - karlılık taleplerini karşılamak için Plamac markasını Türkiye’ye getirdi. Ağırlaşan rekabet koşulları ve artan yatırım maliyetleri nedeniyle verimli, hızlı
ve kaliteli bir baskı için tek kaynaktan çözüm arayan firmalara
yanıt veren Plamac, Pigment Reklam’ın teknik servis güvencesiyle pazarla buluşuyor.
UV baskı teknolojileri alanında 15 yıllık bir deneyime sahip olan
Plamac, UV ve UV LED baskının yapıldığı tüm pazarlara sesleniyor. Plamac ve Pigment Reklam’ın yaklaşık 6-7 aylık bir görüşme
sonrasında anlaşmaya vardığını açıklayan Pigment Reklam firma
sahibi Serkan Çağlıyan, Türk baskı pazarına eksiksiz bir marka
daha kazandırdıklarının altını çizdi. “Plamac, sektördeki tüm makinelerdeki eksiklikleri rahatlıkla giderebilecek güçlü ve donanımlı UV baskı çözümlerine sahip” diyen Çağlıyan; “Plamac’ın
flatbed, roll to roll ve hibrid olmak üzere UV ve LED modellerini
pazara sunacağız. Bu modeller sorunsuz ve yüksek hızlarda ve
verimli çalışma ile, daha yüksek baskı kalitede baskı sonuçları
elde etmek isteyenlerin ilk tercihi olacak” diye konuştu.

Plamac’ın bütün baskı endüstrisi için bir çözümü var

Plamac’ın UV, Solvent ve Tekstil sektörü için baskı makinelerini
sunacaklarını açıklayan Serkan Çağlıyan, flatbed, roll to roll ve
hibrid modellerin rakiplerine göre fiyat ve performans avantajına sahip olduğunu vurguladı.
Plamac ile başlangıç seviyesi ve orta segment pazarı hedeflediklerini söyleyen Çağlıyan şunları sözlerini şöyle sürdürdü; “Ortalama bir bütçe ile en iyi yatırımı yapmak isteyenlere Plamac,
kendi kulvarında en iyi teknolojiyi sağlıyor. Rakiplerine kıyasla
daha yüksek baskı hızları söz konusu.
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Güçlü bir yapı ve donanım ile daha uzun bir ömür ve dayanımı
garantiliyor. Plamac modelleri cam, deri, ahşap, barisol, reklamcılık ve matbaa gibi birçok baskı işi için idealdir. Yüksek kaliteyi düşük bir maliyetle isteyen müşterilerimizi ayrıca servis sorunlarını da en aza indirmiş olacaklar. Renk sorunu yaşatmayan,
canlı renklerde baskılar şu anda Türkiye’de hiçbir makinede
olmayan kafa kombinasyonu ile mümkün hale geliyor. Kısa sürede Plamac’ın kendisini pazarda ispatlayarak, müşteri portföyünü
genişleteceğine inanıyoruz.”

Plamac’ın Türkiye lansmanı SIGN İstanbul 2018’de
olacak

Serkan Çağlıyan, Plamac’ın Türkiye lansmanının 20-23 Eylül tarihleri arasında SIGN Istanbul fuarında yapılacağını duyurdu.
Salon 14 Stant J22’de Plamac’ın önemli modellerinin ilk kez sergileneceğini belirten Çağlıyan, burada solvent ve tekstil sektöründe ses getirecek ürünlere de yer vereceklerini ifade etti.

Teknik üstünlük kağıtta kalmıyor, hayata geçiyor

Plamac dijital baskı makineleri Ricoh Gen5 ve Koycera baskı kafaları ile donatılmıştır. Özel 4 sıralı Ricoh Gen5 baskı kafalarında vernik ve beyaz uygulama ile renklerin kabartmalı baskıları
yapılabiliyor. Ayrıca beyaz ve diğer renkler aynı simetrik hızda
baskı imkanına sahip. Caldere RIP sistemine sahip bu makinelerde saatte 140m2’ye çıkan baskı hızları ve 1200dpi baskı çözünürlüğü elde edilebiliyor.
Kyocera baskı kafasına sahip modellerde ise, rakiplerinden
farklı ve üstün olarak, çift sıra 8 adet kafa kombinasyonu mevcut.
Tüm Kyocera baskı kafası donatılmış modellerde Lineer motor
ve Lineer magnetic encoder sistem bulunuyor.

Yine Caldere RIP sistemini kullanan bu makinelerde saatte
260m2’ye kadar hızlara ve 2400 dpi’ye kadar baskı çözünürlüğü
mümkündür.
Plamac baskı makineleri cam, deri, ahşap, forex, folyo, branda,
ışıklı kumaş, Barisol, pleksiglass gibi medyalar üzerine yukarıda belirtilen kalite ve özelliklerde baskı gerçekleştirmektedir.
LED sistemi kullanımı ile daha çevreci ve enerji dostu olan Plamac modelleri, ayrıca kullandığı boyalarda özel sertifikalara
sahiptir.
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Pigment Reklam teknik servis gücü her zaman yanınızda

Pigment Reklam’ın satış sürecinde olduğu kadar satış sonrasında da müşterilerine teknik desteğini tam gücüyle vereceğini dile getiren Serkan Çağlıyan, sözlerini şöyle bitirdi; “Teknik
desteğe ihtiyaç olduğunda öncelikle telefon ve uzaktan erişimle müdahale edeceğiz. Bir sonraki adım gerektiğinde, İstanbul
içinde aynı gün, İstanbul dışında ise ertesi gün tesise gidilerek
makineye yerinde müdahale edilecek. Bu zaten halen vermekte
olduğumuz kapsamlı hizmetin devam edeceği anlamına geliyor.
Yeni bir teknolojiyi kullanmaktan kaynaklanacak yoğun servis
taleplerine hazır vaziyetteyiz. Türk baskı endüstrisine yeni bir
marka kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Folpa İstanbul Şubesi
yeni yerinde çok daha güçlü

Folpa İstanbul Şubesi, Firuzköy’deki yeni yerine taşındı. Yeni tesisin en büyük avantajı
hem geniş hemde tüm lokasyonlara yakın olması.
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Folpa İstanbul Şubesi, yeni yerinde şimdi daha güçlü. 2011 yılından bu yana Giyimkent’te yer alan Folpa İstanbul Şubesi, Firuzköy’deki yeni adresine taşındı. Yeni tesisin en büyük avantajı
hem daha geniş hemde tüm lokasyonlara yakın olması.
Dijital Teknik olarak Folpa İstanbul’un yeni yerini ziyaret ettik.
Konuyla ilgili olarak Folpa İstanbul Şube Müdürü Süleyman Vardar sorularımızı yanıtladı.
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Süleyman bey, Folpa İstanbul Şubesi olarak yeni yerinize
geçtiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Bu noktada geçiş
süreciyle ilgili bilgi verir misiniz?

Süleyman Vardar: Bilindiği gibi Folpa olarak İstanbul şubemizi
2011 yılında Giyimkent’te hizmete açmıştık ve o tarihten bu yana
orada satış ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüttük. Giyimkent’te
makine satışının yanı sıra müşterilerimizin talebi doğrultusunda
belirli ürünlere yönelik satışlarımız da oldu.

Piyasadan makine ve malzeme noktasında gelen ihtiyacı daha
iyi karşılamak için yerimizi büyütme kararı aldık. Bazı lokasyonları analiz ettikten sonra en doğru adresin İstanbul Firuzköy
olduğuna karar vererek buraya taşındık. Yaklaşık 300 metrekareden oluşan yeni adresimizde, müşterilerimize daha iyi hizmet
vereceğimize inanıyoruz. Makine satışının yanı sıra folyodan
brandaya kadar sektörün ihtiyacı olan ana ürün gruplarının da
satışını yapmaktayız. İstanbul çok büyük bir pazar konumunda.
Folpa olarak kaliteli ürün ve hızlı termin süreleriyle ürünlerimizi
sunmaya devam ediyoruz. Yeni yerimize, makine ve malzeme
noktasında giriş ve çıkış oldukça kolay.
Bu anlamda da bize büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz.
Şubemizde 5 kişilik bir ekip ve 3 araçla hizmet vermekteyiz. Folpa olarak İstanbul pazarındaki payımız her geçen gün artıyor.
Artan talep doğrultusunda kadromuza yeni arkadaşlarımız katılacaktır.
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Sürekli İstanbul piyasasının içindesiniz.
Müşterilerinizden aldığınız izlenimler doğrultusunda
sektörü nasıl görüyorsunuz?

Süleyman Vardar: 24 Haziran seçimleriyle birlikte piyasalardaki
durağanlığın aşılacağına inanıyoruz.
Seçim beklentisinin ortadan kalkması ile birlikte döviz kurları
gevşeyecek ve yatırımlar hızlandıracaktır. Bugünden sonra iş
dünyasına önemli görevler düşüyor. Her zamanki gibi daha çok
çalışarak açığı kapatıp, eski günlerimize kavuşmalıyız.

Son olarak sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var
mı?

Süleyman Vardar: Folpa İstanbul şubesinde, Türkiye temsilcisi
olduğumuz Mutoh marka dijital baskı makineleri, MOHICAN
ürünleri, Cuteng lazer kesim makineleri ve reklam malzemeleri
yer almaktadır. Folpa İstanbul olarak tüm müşterilerimizi ofisimize davet ediyoruz. Şubemizde müşterilerimize hem makineler hem de ürünler noktasında yardımcı olmaktan memnuniyet
duyarız.

Durst ailesinin yeni üyesi:
P5 yeni nesil baskı platformu
Durst, yeni bir baskı platformu - P5 serisini piyasaya sürdü.
Ailenin ilk üyesi, geniş format baskılı amiral gemisi olan P5 250 HS’dir.

Gelişmiş dijital baskı ve üretim teknolojileri üreticisi Durst, yeni
bir baskı platformu - P5 serisini geçtiğimiz aylarda piyasaya sundu. Ailenin ilk üyesi, geniş format baskılı amiral gemisi olan P5
250 HS’dir. P5 250 HS, yüksek hacimli endüstriyel üretimlere ve
aynı zamanda ofset kalitesinde üretime yöneliktir. P5, bu teknolojinin kalbinde beş ana özellik ile ilgilidir: üretkenlik, güvenilirlik, iş akışı, çok yönlülük ve baskı kalitesi.
P5 teknolojisi, yeni nesil yazıcı serilerinden ve yeni geliştirilmiş
yazılım ve iş akışı çözümlerinden oluşur. Ailenin ayrıca son teknolojiye, dokunmatik kullanıma dayalı kullanıcı arayüzlerine ve
önde gelen uzaktan servis özelliklerine sahip olması. Baskı ailesinin performansını ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak
ve medyada ve iş alımında benzersiz bir esnekliğe sahip olmak
için her şey amaçlanmıştır ve hızlandırılmıştır.
Durst P10 250 HS - endüstri ölçütüyle karşılaştırıldığında yeni
P5 % 70 daha verimli. Durst’un patentli veri yolu ve elektroniği
ile güçlendirilmiş en yeni MEMS nozül plakalarıyla sonuç, son
derece hassas bir damla yerleşimi ve endüstriyel düzeyde güvenilirlik sağlayan yüksek hızlı bir baskı sistemidir.

Durst P5 teknolojisi özellikleri

- 240 metrekare / saate kadar iki geçişli ve 1200 dpi yüksek çözünürlüklü modlarda baskı hacmi kapasitesi
- Damla boyutu 5 pcl olan ofset baskı kalitesi
- Dur önleyici bakım için bilgi toplama platformu, önleyici bakım
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ve ayrıntılı makine ve maksimum çalışma süresi sağlamak için
tüketim verileri
- Durst İş Akışı, özel olarak hazırlanmış kendi bünyesinde geliştirilmiş bir uygulama paketi sağlar.

Durst yazıcılar ve eşsiz özellikler

Durst Group’un Genel Müdürü Christoph Gamper, “İş akışı yazılımı ve gelişmiş hizmet araçları da dahil olmak üzere yeni P5
platformu, geniş formatlı baskı teknolojisine ve daha da ileri bir
alana yatırım yapmak için temel stratejimizi temsil ediyor. Bu pazar alanında keşfedilecek çok şey olduğuna ve ilk bildirimimiz
P5 250 HS olduğuna inanıyoruz. Entegre bir dünyada, yazıcıların
da değişmesi gerekiyor. P5 ailesiyle değişim ve kar için araçlar
sunuyoruz - ve geniş formatlı pazardaki yeniliğe liderlik etme
konusundaki kararlılığımız. “

Mouvent TX801 tekstil yazıcısı
Mouvent çığır açması beklenen yeni modeli TX801, 8 renkli tekstil yazıcısı

Mouvent’in geçtiğimiz aylarda sunumunu yaptığı TX801 modelini–tekstil ürünlerinde 2000DPI’ya kadar optik çözünürlükle en
yüksek baskı kalitesinde ve yüksek baskı hızında üretim yapan
8 renkli çok geçişli dijital tekstil yazıcısı– farklı özellik ve avantajlarıyla dikkat çekiyor.

TX801 özellikleri ve avantajları

TX801, 8 renge kadar baskı yapıyor ve tarayıcı türünde bir makine olmasına rağmen baskı işinin %50 kadarı tek geçişte tamamlanıyor ve üretim kaliteden ödün vermeden 200sqm/h’ye
kadar artıyor. TX801 bu üretim seviyesine ulaşabilmek için MouventTM kümeleme teknolojisine bağlı olan, Fujifilm Samba yazıcı kafasıyla entegre olmuş usta, kompakt patentli baskı motoru
kullanıyor. Bu da hız, kesinlik ve ölçeklenirlikle doğrudan ilişkili
ve tek geçişte 16g/sqm mürekkep kullanıyor. Mouvent Küme
Teknolojisi sayesinde TX801 2000 dpi optik çözünürlükte baskı
yapıyor ve biten üründe yüksek baskı kalitesi sunuyor. Bu makine örgü, dokuma ve dokuma olmayan, genişliği en fazla 1820mm
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ve çapı 400mm’ye kadar olan kumaşlarda işlem gerçekleştirebiliyor.
Mouvent Tekstil Makineleri Pazarlama ve Satış Müdürü Ghislain Segard, “Canlı, renkli, oldukça yüksek kalitede baskıyı çok
çeşitli tekstil materyali üzerine azdan ortalamaya kadar baskı
adedini uygun maliyette sunmasının yanı sıra TX801 aynı zamanda oldukça dayanıklı, kompakt ve erişilebilir bir yazıcıdır” diye
konuştu.
“Standart dijital yazıcılarla kıyaslandığında TX801’in oldukça
rekabetçi bir fiyat-performans oranı var ayrıca baskı kalitesi
konusunda rakipsiz” diyen Mouvent’in Çin’deki çözüm ortağı
Digital Textile Solution Ltd.’den Paul Yuen, “Dijital tekstil baskı
sektörünün yüzünü değiştireceğine inanıyoruz. Mouvent ve bu
teknolojiyi böylesine önemli bir pazar olan Çin’e taşıyabilmek
benim için bir ayrıcalık. Çin’de müşterilere hizmet verecek güçlü ve güvenilir bir Mouvent destek takımı oluşturmak, kendimizi
%100 adadığımız önemli bir görev” şeklinde konuştu.

Dijital baskıya geçiş çok hızlı
Dünya genelinde baskı merkezleri yatırım yapmada istekli: %42’si önceki yıla kıyasla
sermaye harcamasında artış olduğunu, %9’u ise azalma olduğunu bildirildi.

Sabine Geldermann – Drupa

Piyasaların çoğundaki matbaalar ve tedarikçiler, şirketlerinin
ekonomik performansına güvenin arttığını bildirdi. Yıl boyunca
performans örneklerini takip etmek için fırsat verildi. Ambalaj
en canlı piyasa oldu ve beş yıl boyunca Ticari matbaalar arasında piyasaya olan güven sürekli arttı. Fonksiyonel baskı yapan
matbaalar da benzer bir olumlu yol izliyordu ancak bu yıl hem
piyasa hem de tedarikçiler için bu piyasalardaki belirsizliklerde şaşırtıcı bir artış oldu. Yayın matbaaları ise en zorlu stratejik
değişimlerle karşılaştı ve E-kitap tehdidinin azalmasına rağmen
bu sene güvencede bir azalma var.
Messe Duesseldorf, drupa Müdürü Sabine Geldermann, raporda baskının gelecek konusunda iyimser olabildiğini belirtildiğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “2008 küresel gerilemenin çifte darbesinden sonra tüketiciler, dijital iletişime,
matbaalara ve tedarikçilere geçerek yavaş ama net bir şekilde
gerçekleşen küresel ekonomik canlanmadan ve gelişmekte
olan teknolojilerden yararlanmanın yeni yollarını buluyor ve böylece tüketiciler için baskıyı merkezi bir araç haline getiriyor.”
2016 yılında drupa’yı ziyaret eden kıdemli yöneticilerin, 700’den
fazla matbaacının ve yaklaşık 250 tedarikçinin katıldığı anket
Printfuture (UK) ve Wissler & Partner (CH) tarafından gerçekleştirildi. Printfuture Operasyonlar Müdürü Richard Gray, hem matbaacıların hem de tedarikçilerin baskının karşı karşıya olduğu
stratejik zorlukları anladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam
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etti: “Hem matbaacılar hem de tedarikçiler baskı karşısındaki
stratejik zorlukları net bir şekilde anlamaktadırlar. Ancak hedef
pazarlarını dikkatli bir şekilde analiz ettikleri ve müşterilerinin
gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için uygun yenilikler yaptıkları sürece, çoğu pazar ve bölgede matbaacılar açısından güçlü
bir gelecek olacağına olan güven giderek artıyor.”

Bazı bölgeler için zorluklara rağmen tedarikçilerin öz
satışlarında güçlü bir büyüme

Bölgesel açıdan net beklentiler ile birlikte genel olarak olumlu
bir görünüm var. Kuzey Amerika sürekli olan en güçlü bölge olmasına rağmen Avrupa’da da güven sürekli artıyor. Ancak maalesef Afrika ve Orta Doğu’da ise güvende belirgin bir azalma
mevcut.
Küresel olarak tedarikçiler tarafından özgüvende artışın bildirildiği dördüncü sene bu. Bu yıl dikkat çekici olan öz ekipman/
yazılım/materyal satışlarındaki artışı (+%29 net tutar). Tüm tedarikçilerin gelir akışlarında şimdiye kadarki en net pozitif denge
görülüyor.
Matbaacılar küresel bazda fiyatlar ve marjlar üzerindeki baskının devam ettiğini ve bununla en iyi şekilde baş etmenin yolunun
da kullanımı ve dolayısıyla gelirleri arttırırken maliyetleri mümkün olduğu kadar sabit tutmak olduğunu bildiriyorlar. Zamanla,
fiyatlar ve marjlar üzerindeki baskının küresel olarak bir ölçüde
azaldığını gösteren kanıtlar mevcut. Ancak bölgesel durum çok
daha düzensiz. Örneğin, Kuzey Amerika’da fiyatlarda biraz azalma olduğu raporlanırken Avustralya / Okyanusya’da

fiyatlarda net bir düşüş olduğu bildirildi. Aynı zamanda ambalaj
fiyatları da yüksek seviyede olmakla birlikte yayıncılık ve Ticari
baskı fiyatları düşmeye devam ediyor.

Dijital baskı büyüyor ama geleneksel baskı hala baskın

Dijital baskıya geçiş, devam ediyor ama yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Fonksiyonel baskı yapan matbaalar büyük ölçüde
dijital baskıya bağlı ama bazı ambalaj matbaaları dijital satışların önemli miktarda olduğunu bildirdi. (Fonksiyonel baskı yapan matbaaların %60’ı, cironun %50’den fazlasının dijital olduğunu bildirirken, ambalaj matbaalarının sadece %12’si cironun
%25’inden fazlasının dijital olduğunu bildirmektedir.) 2014 yılından sadece %2 artış göstererek matbaacı katılımcıların sadece %27’inin Web to Print /Storefront kurulum kullanması dikkat
çekici.
Dünya genelinde matbaacılar yatırım yapmada istekli: %42’si önceki yıla kıyasla sermaye harcamasında artış olduğunu, %9’u ise
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azalma olduğunu bildirdi (%33 pozitif net denge). Kuzey Amerika, %51 net artışla en iyi performansı sergilerken Avustralya /
Okyanusya %18 artışla geriden geldi. Şaşırtıcı bir şekilde ambalaj matbaacıları en büyük olumlu net tutarı +%45, Fonksiyoneli
+%42, Ticariyi +%30 ve Yayıncılığı +%20 olarak raporlamışlardır.
Art arda iki senedir en popüler yatırım odağı olan sonlandırmayı
baskı teknolojisi ve prepress / workflow / MIS izliyor.
2018 yılındaki baskı yatırımı planları sektöre göre değişiklik
gösteriyor. Ambalajdaki en popüler seçenek olan Flekso’yu
tabaka offset izliyor. Ticaride Dijital toner tabaka renkli baskı
başta iken tabaka offset ve dijital inkjet geniş format çok yakından takip ediyor. Yayıncılıkta tabaka offset önde ve dijital toner
tabaka renkli ikinci sırada. Fonksiyonel’de dijital toner tabaka
renkli önde ve dijital inkjet geniş format ikinci sırada.

OTS,
katma değeri yüksek çalışmalara imza atıyor
Onur Öz: “OTS olarak bu yıl sadece SIGN İstanbul Fuarı’nda yer alacağız. Geçtiğimiz
yıllarla aynı holde, aynı stand numarasında olacağız. Yaklaşık 164 metrekarelik bir stand
alanıyla müşterilerimize yeni ürünlerimizi ve makinelerimizi tanıtacağız”

OTS Genel Müdürü Onur Öz, 2018 yılı ilk 6 aylık dilimi değerlendirdi. OTS, 2018 yılı ikinci yarısında her zaman olduğu gibi yine
katma değeri yüksek, niş ürünlere yoğunlaşacak. Ayrıca proje
işlerinin içinde daha fazla yer alacak.

Endüstriyel reklam sektörünün ilk 6 aylık performansına
ait izlenim ve görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Onur Öz: OTS olarak ilk 6 aya ilişkin çok agresif bir bütçe hedefimiz yoktu ancak bütçe hedeflerimizi tutturduk. Belli bir büyüme oranına sahip olsak da önceki senelerle kıyaslandığında
yüksek bir büyüme oranına ulaşabildiğimizi maalesef söyleyemeyeceğim. Özellikle son aylarda hem politik bazı gelişmeler,
hem de döviz fiyatlarındaki artış muhakkak ki müşterilerimizin
satın alma kararlarında bazı ertelemelere gitmelerine yol açtı.
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Bu dönem içinde sektörün yatırıma olan ilgisi nasıldı?
Yatırımcının bu davranışını neye bağlıyorsunuz?

Onur Öz: Yılın ilk 6 ayında döviz fiyatlarında gerçekleşen ciddi
artıştan kaynaklı olarak; özellikle makine alımlarında müşterilerimiz çok zaruri olmadığı sürece büyük yatırımlar yapmama
eğilimi gösterdi. Daha az risk alarak; çok gerekli görmedikleri
yatırımlarda bulunmadılar.

Geçtiğimiz süreç içinde daha çok hangi model
makinelere talep oldu? Bu tercihin nedenlerin nelerdir?

Onur Öz: Yine döviz fiyatlarında gerçekleşen artıştan dolayı
müşterilerimizin daha ziyade alt model makinelere yöneldiğini
görüyoruz. Bu durum, aynı zamanda malzeme seçiminde de paralel bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Yani; makine alırken ekonomik modelleri tercih eden müşterilerin, malzeme tüketiminde

de bütün sektörlerde daha ekonomik ürün arayışına gittiklerini
net bir şekilde gözlemliyoruz.

İkinci 6 aylık dönemde ne tür çalışmalar içinde olmayı
planlıyorsunuz? Hangi ürünlerin satışına yoğunlaşmayı
planlıyorsunuz?

Onur Öz: İkinci altı aylık dönemde, döviz kurlarının belli bir pozisyonda oturacağını öngörüyoruz.
Çok ciddi yükseliş ve düşüşler beklemiyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin oluşan yeni fiyatlara göre yatırım kararı alacağını
düşünüyoruz. Makine yatırımlarının yılın ikinci altı aylık döneminde yine çok yüksek olmayacağı kanaatindeyiz; satışlar
büyük oranda sarf malzemelerinde gerçekleşecektir. Biz yılın
ikinci yarısında her zaman olduğu gibi yine katma değeri yüksek, niş ürünler satmaya çalışacak; yanı sıra proje işleri üzerine
yoğunlaşmaya gayret edeceğiz. Örneğin; kısa süre önce yeni bir
duvar kağıdı serisi piyasaya sunduk, bu konuda büyüme hedeflerimiz var. Dijital duvar kağıdı baskısının çok büyük bir pazar
olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda son derece ekonomik bir
alternatif olan yeni serimiz ile bu ürün grubundaki satışlarımızı
artırmak istiyoruz. Ayrıca; kendi markamız olan Image Perfect’te
bazı yenilikler söz konusu. Image Perfect markasında araç kaplamaya yönelik 3 yeni ürün piyasaya sunuldu. Bunlar sırasıyla;
çok girinti ve çıkıntı içeren araçlar için, daha az girinti ve çıkıntı
içeren araçlar için, son olarak da düz panel kullanımlar için uygun 3 farklı seri ve bunların laminasyonlarından oluşuyor. Burada da bir pazar yakalamayı hedefliyoruz.
Bunların da dışında; Image Perfect ve sattığımız bazı markaların tabelacılıktan ziyade, iç dekorasyona yönelik kumaş ve folyo
bazlı yeni ürünlerini tanıtmaya çalışacağız.
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Güncel gelişmelerden biri olarak; 3M ile yaptığımız işbirliği
doğrultusunda 3M cam filmleri satışına başlamış durumdayız.
Önümüzdeki süreçte, araç cam filmleri ürün yelpazemizi farklı
bir marka ile de genişletmeyi düşünüyoruz.
Son olarak, kısa bir süre önce Orafol ile bir bayilik anlaşmasına
vardık ve Orafol ürünlerini Türkiye çapında satmaya başladık.
Bu bağlamda, ikinci altı aylık dönemde Orafol ürünlerinin satışlarında da ciddi bir artış yakalayacağımızı düşünüyoruz.

Eylül ayı itibariyle yoğun bir fuar takvimi olacak. Fuar
katılımı noktasında hangilerinde olmayı planlıyorsunuz?
Buna bağlı olarak fuarların performansına ilişkin
düşünce ve görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Onur Öz: Bildiğiniz gibi sektörümüzde biri FESPA Eurasia, diğeri SIGN olmak üzere 2 önemli fuar söz konusu. OTS olarak bu yıl
sadece SIGN İstanbul Fuarı’nda yer alacağız. Geçtiğimiz yıllarla
aynı holde, aynı stand numarasında olacağız. Yaklaşık 164 metrekarelik bir stand alanıyla müşterilerimize yeni ürünlerimizi
ve makinelerimizi tanıtacağız. Geçtiğimiz yıllarda her iki fuara
birden katıldığımız seneler de oldu. Ancak bunun bizim için sürdürebilir olmadığı görüşündeyiz. Zira; sektörün iki fuarı birden
kaldırması çok kolay olmuyor. Fuarlar bildiğiniz gibi son derece pahalı yatırımlar ve geri dönüşü uzun bir sürece yayılarak
gerçekleşmekte. Bu nedenden dolayı, bu yıl için tek bir fuara
katılmayı bütçeledik ve tercihimizi de bizim için daha uygun olduğunu düşündüğümüz SIGN İstanbul Fuarı’na katılmaktan yana
kullandık. Fespa Eurasia Fuarı’nda ise katılımcı firma olmamamıza rağmen, temsilcisi olduğumuz çeşitli firmaların standlarında görev alarak yine müşterilerimizle buluşmayı hedefliyoruz.

PAZAROLA

İyimserlik
iyiyiyse ne
duruyorsunuz!

Prof. Dr. İsmail Kaya
“İnsan dünyayı zapt eder, ama dilini zaptedemez.” demişler. İyimser olursanız, dilinizi zaptetmeniz de kolay
olur. Bir deneyin. Hemen herkes kötümserliğin bir yararı
olmadığı, insanın kendini zorlayarak iyimser düşünmesi
gerektiği üzerinde hem fikirdir. Zorlayarak iyimser olunabilir zira, bunların ikisi de insanın kendi kendine geliştirdiği birer tutumdur. Tutumlarımız ise, bizim bütün
varlığımızı şekillendirir ve düşüncelerimizi sade bir formüle dönüştürür. Bir başka açıdan, iyimserlik veya kötümserlik bizim geçmişimizi nasıl yorumladığımızdır. İçinde
bulunduğumuz zaman dilimini ne tarzda yaşadığımız ve
gördüğümüzdür. Nasıl bir gelecek hayal ettiğimiz de yine
iyimser veya kötümser oluşumuza bağlıdır.
Tutumlarınızın ne olduğunu, iyimser mi, yoksa kötümser
bir kimse mi olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Öyle ya da
böyle, tutumunuzun işlerinizi, dahil olduğunuz organizasyonları ve yakınlarınızı nasıl etkilediğinin farkında mısınız? Şahsen sizi nasıl etkilediğini anlayabiliyor musunuz?
Bir üyesi olduğunuz gruplar ve takımlar üzerinde ne gibi
etkileri olabiliyor?
İyimserlik nedir? İyimserlik, geçmişte olup bitenlerin,
bize sıkıntı vermiş olsa da, her birinin bizim için iyi şeyler
olduğuna inanmaktır. Olup bitenlerden bazı dersler çıkarabiliyorsanız, ve hele gelecekte ortaya çıkacakların da
daha iyi olacağına kuvvetle inanıyorsanız epeyce iyimser
olduğunuz söylenebilir. İyimser için her yeni gün yeni bir
fırsattır. Kötümser ise hem kendinin hem başkalarının fırsatlarını harcar, tüketir. İyimserlik insanın risk almasına
yardımcı olur. Böylece büyük işler başarabilirsiniz. Kötümser bir kimse ise güvenli yolları seçer ve bu yüzden
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de büyük işler yapmak buna nasip olmaz. İyimser insan
yakınlarının da gelişmesine yardımcı olur. İyimserlik
paylaşıldıkça çoğalır. Kötümser insan etrafındakileri de
köreltir, kötüleştirir. İyimserlik, insanları yüksek zirvelere
yönelmeleri yolunda ilham verirken, kötümserlik insanları daha aşağı seviyelere indirir. Bunca zıtlığa rağmen,
iyimserlik ile kötümserliğin buluştukları bir ortak nokta
vardır: Her ikisi de kendi kendisini besleyen bir özellik
göstermeleridir. Sonunda fasit daireye dönüşen süreç
şöyle işliyor: Başlangıçta, herhangi bir sebeple veya kendinizi zorlayarak iyimser bir tutumda iseniz, tanım gereği,
bütün iyi şeylerin sizi bulduğunu; şayet kötümser iseniz
bütün kötülüklerin sizin başınıza geldiğini düşünürsünüz.
Bu düşünceler bir spiral halinde daha da pekişerek ve
güçlenerek artar gider.
İnsan hemencecik, bir anda, “ben istedim oldu” dercesine
iyimser olabilir mi? Kısaca cevap vermek gerekirse evet.
Açıklaması da gayet basit: Etrafınıza, sizi kuşatan dış dünyaya bakmak sizin elinizde. Nasıl isterseniz öyle bakarsınız. İstediğiniz gibi de görebilirsiniz. Dünyaya bakar ve
en kötü ne olabilecekse onu düşünürsünüz. Ondan sonra
“Allah beterinden saklasın.” “Allah bugünümüzü aratmasın!” gibi duygularla iyimserlik içine girersiniz. Veya her
durumda kendi kendinize anlatacağınız iyi şeyler de bulabilirsiniz. İşlerinize, iş arkadaşlarınıza, amirlerinize bir
iyimserin bakış açısıyla bakabilirsiniz. Böylece, hem siz,
hem de çevreniz, yukarıda sayılan faydalara kavuşursunuz. İyimser olmanın bu sayfalara sığmayacak kadar çok
başka faydaları da olabilir. Ama, bazıları yine de ve hala
kötümserdirler ve “devamlı iyimserliğin gerçekçi olmadığını” ileri sürerler.

Desinler. Hiç aldırmayın. İşler sonradan kötüye gitse bile, hiç
olmazsa o vakte kadar endişesiz ve telaşsız bir hayat yaşamış
olursunuz. İyimser, zaman zaman karşısına çıkan “olumsuz” durumları, yeni bir şeyler öğrenmek ve büyümek için bir fırsat
olarak görür. Böyle bir tutum içindeyken insan, kendi başarısızlıklarını bile gelecekteki başarı için birer atlama taşı ve öğrenme aracı olarak görür.
Başarılı bir kötümser gördünüz mü hiç? Duydunuz mu? Tanıdıklarınız, bildikleriniz arasında hem başarılı, hem de kötümser olan var mı? Bir inceleyin. Bu gerçeği görmeniz için bu kadar uzun yazmaya bile ihtiyaç yoktu.
İyimser olun, geçmişinize, şimdiki halinize ve geleceğinize
güzel gözlerle bakın. Göreceksiniz ki, etrafınızdaki dünya kapkara bulutlardan sıyrılmış, toz pembe veya açık mavi hoş bir
renge bürünmüş. Daha ne bekliyorsunuz? Niye duruyorsunuz?
Yoksa bana inanmıyor musunuz?

Yapmadan da Yapılır!

Deprem olunca daha sık hatırladığımız “O gün” geldiğinde
bir ömür boyu yaptıklarımızın da yapmadıklarımızın da hesabı
sorulacak. Yaptıklarımız kadar, bazı işleri yapmadığımız için
de “aferin” alacağız. Başarı her zaman birşeyler yaparak değil,
bazan da birşeyler yapmayarak ele geçiyor. Yapmazsan yaparsın.
Yeni yetme spikerlerden bol bol, yerli yersiz yersiz, “kesinlikle”, “asla” gibi kelimeler duyarız. Her duydukça da “tepem
atar”. Bir de birisi yapamam dediği zaman.
Yapamam dememeli. Biraz dikkatli düşünürseniz, yapamam
dediklerinizin pek çoğunun gerçekte yapılabilir şeyler olduğunu fark edersiniz. O şeyi başkaları yapabilmiş mi? Diyelim
yapabilmişler. O halde siz de yapabilirsiniz. Diyelim hiç kimse
yapamamış. İyi ya! Yapamam dediğiniz o şeyi ilk yapan kişi siz
olabilirsiniz. Böyle bir şansı kim kaçırır?
İçinizden “yapamam”, “başaramam” demek geçtiği anda, bunu
sizden önce kaç kişinin yapabildiğini, üstesinden gelebildiğini
düşünün. Bu kişilerin ne kadar çok olduğunu farkeder etmez
müthiş bir cesaret duyacaksınız. Sizin o işi yapabilenlerin en
kötüsünden ne eksiğiniz var? Her halde en aşağısından kaç
gömlek yukarıdasınızdır. O halde ne duruyorsunuz?
Vazgeçmemeli: Hayatta birşeyler başarmak istiyorsanız, yumruk yemeyi göze almalısınız. “Yumurtaları kırmadan pasta yapamazsınız” bir İngiliz atasözüdür. Yıkılsanız bile hemen kalkıp koşmalısınız. Kararlılık başarının yavrusu. Suların tersine
aktığını hissettiğiniz veya maksadınıza ulaşma ümidinizin tükenmeye yüz tuttuğu anlarda şöyle bir düşünün. Bu yola kendi iradenizle girmiştiniz değil mi? Yola çıkarken neyi hedeflemiştiniz? O hedefe vardığınız zaman yaşayacağınız duyguyu
şimdiden yaşamaya çalışın. “Zahmetsiz rahmet olmaz” sözünü
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aklınıza getirin. Rahmet istiyorsanız, vazgeçmeyeceksiniz, bir
zahmet...
Cesareti kaybetmemeli: Hevesin kırılması, cesaretin kaybedilmesi, sizin hakim olabileceğiniz bir duygudur. Neşesizliğin derinlerine dalmak yerine büyük bir iş yapacağınızı düşünmelisiniz. Cesur olmalısınız. Tutumumuz ve duygularımızın tamamen
bizden kaynaklanan tercihler olması insan olarak bize bahşedilmiş büyük bir nimet. Herkes zor durumlarla karşılaşabilir.
Ancak, bazı insanlar bu zorlukları aşacaklarını, bu sıkıntıdan
da ders alarak çıkacaklarını düşünebilirler. İşte onlar, cesaretini kaybetmeyenler, başarılı insanlardır.
Cesaret ve hevesinizi kaybetme noktasındayken, size inanan,
güvenen ve en iyimser bir arkadaşınızla yemeğe gidin. Hiç
kimseyi bulamazsanız, annenizi, (iyimser ise) kardeşinizi, eşinizi alın. Bunlar size elbette güveniyorlardır. Yemekte moralinizin bozukluğundan bahsedin. Gerisini onlar halledeceklerdir.
Hatta, daha sonra sizi arayıp nasıl gittiğini soracaklardır. Yemeğin parasını siz ödeyin. Yalnız kalmamalı: Büyük insanların
ortaya koydukları büyük başarılar nadiren tek bir kişinin eseridir. Bir sürü insan, vizyonu paylaşarak, bir köşesinden iterek
büyük eserler vücuda getirmişlerdir. Savaşları komutanlar
kazanmıştır, ama, orduların kanı akmıştır. Büyük komutanlar
bile başkalarına muhtaç ise, bizim de başkalarına ihtiyacımız
vardır. Bunu ne kadar erken farkederseniz, hayallerinize o kadar çabuk kavuşursunuz. Kimlerle arkadaşsınız? Kimlerle çalışıyorsunuz? Ne şekilde yardım ediyorlar? Başka nasıl yardımcı
olabilirler? Başka kimlerle arkadaşlık edersem daha iyi olur?
Daha ne kadar personele ihtiyacım var? Onları nasıl kazanabilirim? Türünden sorular sorarak yalnızlıktan kurtulabilirsiniz.
Mükemmelden azına razı olmayın. İyiler geçer gider, mükemmeller kalır. Büyüklere “ne kadar güzel” demezler, “mükemmel, şahane” insan derler. Büyük olmak istiyorsanız, mükemmelden azına razı olmamalısınız. Kendinizi, durumunuzu,
ilişkilerinizi ve etrafınızdaki insanları mükemmelleştirmeye
çalışmalısınız. Sizin için mükemmellik ne demektir? Ne olursa
mükemmel olacağını ve mükemmelliğe hangi yoldan gidileceğini belirleyin ve bunu yazın.
Demek ki neymiş? Yapmak için bazı şeyleri yapmamak, direnmek gerekirmiş. (Mesela, bu köşeyi okumayı terk etmemek
gibi...)

* Prof. Dr. İsmail Kaya, İ.Ü. İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim
Dalı Emekli Öğretim üyesidir. Kendisine ikaya@istanbul.edu.
tr veya ismail.kaya@gmail.com üzerinden ulaşılabilir, http://
www.pazarola.blogspot.com ve http://www.pazarlamabitanedir.
blogspot.comblogları ziyaret edilebilir.

OTS’den
Image Perfect 2574 Reflektif Film

ImagePerfect 2574, baskı tutan bir mühendislik sınıfı reflektif film olmakla birlikte, güvenlik levhaları, araç işaretlemesi gibi uygulamalarda hayranlık uyandırıcı bir etki oluşturuyor. Etkili grafikler oluşturmak için eko solvent, solvent, lateks ve UV mürekkeplerle
baskı yapılabilir. Üzerindeki yeni film tabakası geriye yansımayı yüksek seviyede sunduğu için perakende sektöründe, okullarda ve
endüstriyel emniyet işaretlemelerinde, araç işaretlemelerinde, mimari uygulamalarda ve daha birçok alanda kullanmak için idealdir.
Filmin 5 yıllık dış mekan ömrü, uzun süreli ve sabit uygulamalarda kullanılabileceği anlamına geliyor. Düşük fiyatından dolayı da kısa
vadeli ve geçici projeler içinde kullanılabilir bir seçenektir. Müşteriler için ek bir kazanç da, filmin tüm baskı makineleri ile uyumlu
olması ve ekstra harcamaya ihtiyaç duymadan mevcut baskı ekipmanlarıyla bu ürüne baskı yapılabilecek olmalarıdır.

Image Perfect 2570 Fotolümen

ImagePerfect 2570 Fotolümen film, absorbe ettiği ışığı ışık kaynağı ortadan kaybolunca fotolüminant pigmentin karanlıkta aktive olup
harekete geçerek parlamasıyla çalışır. 5 yıllık bir dış mekan dayanıklılığı sunan IP 2570, tanıtıcı işaretler, güvenlik ve acil durum
tabelaları gibi uygulamalar için hem iç hem de dış ortamlarda kullanılabilir. Bu özelliğiyle ofislerde, eğitim kurumlarında, otellerde,
spor alanlarında ve daha pek çok alanda kullanılabilir. IP 2570 (Fhotoüminescent Safety Products Association) Fotolüninant Güvenlik
Ürünleri Derneği’nin B tipi sınıflamasına uygundur ve eko solvent, solvent ve UV yazıcılarla uyumludur.
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Snapper ile satış potansiyelinizi artırın
1993 yılından bu yana üretilen Snapper markalı tanıtım ürünleri, reklama ayrı bir değer
kazandırmıştır. Mağaza zincirlerinin, kurumsal firmaların, işyerlerinin, önemli birer reklam
mecrası haline gelmesinde ve bu yolla reklamı ve tanıtımı yapılan ürün yada hizmetin bilinirliğine ve satışına katkı sağlamıştır.

Satışın sadece fiyat ya da satılan ürün olmadığı, rekabetin doruklarına ulaşıldığı günümüzde dünyasında reklam, firmaları bir
adım öne çıkaran önemli unsurlardan bir tanesidir. 1993 yılından
bu yana üretilen Snapper markalı tanıtım ürünleri, reklama ayrı
bir değer kazandırmıştır. Dış mekanların yanısıra iç mekanlarda
da önemli bir reklam alanı haline gelmiştir. Mağaza zincirlerinin,
kurumsal firmaların, işyerlerinin, önemli birer reklam mecrası
haline gelmesinde ve bu yolla reklamı ve tanıtımı yapılan ürün
yada hizmetin bilinirliğine ve satışına katkı sağlamıştır. Marka
olmanın sorumluğunu hisseden Snapper, küçük detaylara verdiği büyük önemle marka olmaktan ekol olmaya giden hedefte
uzun bir yol kat etmiştir. Snapper ailesi, hedeflenen bu yolda,
kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeden daha da çok çalışarak reklam ve tanıtımlara katkı sağlamaya devam etmektedir.

Opti Çerçeveler

Opti Çerçeve, alüminyum çerçeve ürün grubuna büyük bir yenilikle giriyor. Ar-Ge ekibi, engin bilgi ve tecrübelerini yeni bir
yöntemle ürettikleri bu ürüne yansıtıyor. Opti Çerçeve yalnızca
çok fonksiyonlu kulanım imkanı sunmakla kalmıyor, sürekli büyüyen ve rekabetin hayli kızıştığı piyasada büyük bir ekonomik
avantaj sağlıyor. Ürün DE ve OHIM belgeleriyle sertifikalanmış
tüm dünyada patentlerle korunmakta.

Alüminyum çerçeveler

Kullanımı ve montajı kolan olan alüminyum çerçeveler her türlü

62

Temmuz 2018

tanıtım, bilgilendirme işlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Esteki
görünümüyle ve dayanıklılığıyla benzerlerinden ayrılan uzun
ömürlü ürünlerdir. İçindeki posterin kolaylıkla değişebilmesini
sağlayan Avrupa kalitesinde açılır kapanır alüminyum çerçeveler herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Posterin önüne
konan PET koruma posterin bozulmasını ve parlamasını önler.
Özellikle Açıkhava organizasyonlarında kullanabileceğiniz birbirinden farklı alüminyum çerçeveler ile bulunduğunuz ortamın
göz bebeği olun, ürünlerinizin şıklığına şıklık katın. Tüm kullanıcıların memnun kaldığı ve kullanım sayısı her geçen gün biraz
daha artan alüminyum çerçeveler kullanım şekline göre hayatınıza kolaylıklar getirmekte.

Poster Tutucular

Hafif, dekoratif ve ekonomik bir ürün olan poster tutucular okul,
büro, hastane gibi kurumların iç ve dış mekanlarında kullanılabilen üzerinde yer alan askı aparatı ile istediğiniz yere monte
edebileceğiniz şık bir üründür. Posterinizi üstten ve alt çıtalar
ile tutan poster tutucu kullanarak ürünlerinizin görsellerini çok
daha iyi ve güzel bir şekilde sunabilirsiniz. Kenarları açılıp kapanabilen ve dilediğiniz yer asılabilme imkanı sunan poster t
utucu ile görsel çalışmalarınızı yanınızda taşıyabilirsiniz. Özellikle yurtdışı ve şehir dışı çalışmalarda oldukça kolay taşınması
nedeniyle tercih edilen poster tutucu, görselinizin en güzel şekilde sunulmasını da sağlamaktadır.

Menü Panoları

Menü panoları mesajınızı vermenizin en kolay yollarından biridir. Ürünlerinizin veya ürün standlarınızın yanında, yönlendirme
olarak, marketlerde, restoranlarda, kafelerde çok rahat ve şık
bir şekilde kullanılabilir. Restoran ve kafe gibi yerlerde müşterileriyle ilk sıcak temas sağladığı karşılama noktalarıdır. Karşılama noktalarında çok iyi kurgulanmış fotoğraf çekimleri, hedefe
yönelik çalışmalar ve kaliteli ve canlı dijital baskılar müşterinin
kararını etkileyecek en önemli unsurlardır. Bu noktalarda çalışmalarınızı rahatça sergileyebileceğiniz fleksi, ışıklı fleksi, dekoratif, curved, curved akrilik, LED, folder, ayarlanabilir menü
panosu çeşitleri bulunmakta. Ürün üzerinde yer alan ağır taban,
menü panolarının sağlam bir biçimde ayakta durmasını sağlar.

Kaldırım Panoları

Açıkhava reklamcılığının display ürün grubuna dahil olan kaldırım panoları, genellikle alüminyum ve plastik malzemeden
üretilir ve demonte olarak paketlenir ve satışa sunulur. Mağaza,
kafe, benzin istasyonları, otopark, dükkan önleri ve restoranların
önünde menü poster gibi görsellerinizi sergileyebileceğiniz son
derece pratik, dayanıklı ve etkileyici bir üründür. Kolay kullanımlıdır ve kullanım amaçlarına ve şekillerine göre A Pano, Eko
A Pano, Yazılabilir zeminli A Pano, Al Maki, Windpro, Swingpro,
Eko Helozon Pano, Swinger, Kapı önü panoları, bariyer sitemleri
gibi ürün çeşitleri mevcuttur.

Ayaklı poster panoları

Ayaklı poster panoları, reklam ve sergileme yapmanın kolay ve
şık yoludur. Ayaklı poster panolar kolay afiş değiştirme sistemi
ile mesajlarınızı istediğiniz sıklıkla değiştirmenizi ve zaman kazanmanızı sağlar. Mağaza, kafe, alışveriş merkezlerine kolayca
kurabilirsiniz. Posterlerinizi tek ve çift taraflı sergileyeceğiniz
modelleri mevcuttur. Ayaklı ışıklı poster pano aydınlatmak istediğiniz duratrans ve posterleriniz için idealdir.

Işıklı ürünler

Tek ve çift taraflı modelleri mevcuttur. Duratrans yada posterlerinizi ışıklandırarak istediğiniz mekanda sergileyebilirsiniz. Açılır kapanır çerçevesiyle kolay poster değişimi sağlar, kullanılan
özel akrilik posteri eş noktaları bir şekilde aydınlatır. Smart
Led Box hafif, ince profil tasarımı ve düşük voltaj gereksinimi
sayesinde elektrik prizinin bulunduğu her yerde kullanılabilir.
Çerçeve yapısıyla geniş bir montaj opsiyonu sağlar. Konsept
uygulamalarda, alışveriş merkezleri, oteller, sanat merkezleri,
üniversite ve eğitim kampüsleri, fuar alanlarında pratik ve şık
çözümler sunar. Işıklı ürünler grubunda, Konveks Ledbox, Smart
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Led Box, Akrilik Led Panel, Totem, Smart Led Letters ürün çeşitleri mevcuttur.

Showboard

Her türlü halka açık ve kapalı alanda duyuru ve ilanların asılabilmesi için üretilen showboardlar ilan ve duyuru sistemine yeni
bir bakış açısı kazandırıyor. Ürün kilit sistemi ile duyuru, afiş,
ilan gibi dokümanların korunmasını da sağlar. Site ve bina yönetimleri duyurular, fabrika ve işyerlerinde bilgilendirme amaçlı
ilanlar, okullarda ders noktaları ve hastane gibi kamu kurum ve
kuruluşların önemli bilgileri kamuoyu ile paylaşılması durumlarında etkin bir şekilde kullanılır. Mantar, manyetik ve çuha
zeminli çeşitleri mevcuttur. Raptiye ve mıknatıs yardımıyla posterlerinizi ve dökümanlarınızı kolayca tutturabilirsiniz. Ürün hem
dikey hemde yatay olarak kullanılabilir.

Bannerlar

Okullar, seminerler, restoran zincirleri, alışveriş merkezleri, fuarlar gibi pek çok mekanda kullanılabilen görsel iletişim
ürünüdür. Estetik ve hızlı çözümler sunar. Bannerlar esnek ve
hareketli bir poster tutucudur. Çantasının içinde her yere taşıyabileceğiniz bir set sayesinde, afişinizi asmak için duvar veya
panoya ihtiyaç duymazsınız. Posterlerinizi özel kelepçe yapısıyla sıkıca kavrar. Büyük boy posterlerinizi kolayca taşıyabilir ve
kurabilirsiniz. Paslanmaz alüminyum ayaklar halka açık yerler
için uygundur. Hafif ve ekonomiktir. Pratik bir şekilde kurup,
toplayabilirsiniz.

Broşür Setleri

Broşür setler okullar, alışveriş merkezleri, mağazalar ve fuar
organizasyonlarında kullanmak için idealdir. Hafif ve taşınabilir olması ve raf sayısının fazla olması etkinliklerinizde ve organizasyonlarınızda broşür setleri kullanmanıza olanak sağlar.
Dergi, katalog, ve broşürleri sergilemek için idealdir. Kurması
çok kolaydır. Bir dakika içinde kullanıma hazır olur ve yine saniyeler içinde toplanıp kardırılabilir. Broşür set kullanan alışveriş
merkezleri, kurumlar ve fuar katılımcıları daha fazla müşteri ve
ziyaretçiler ile etkileşim sağlar. Taşıma çantası sayesinde seyahat için uygundur. Broşürleri toplamadan katlayın ve çantasına
yerleştirin. Kolaylıkla bir sonraki etkinliğiniz için kullanıma hazır
olur. Çoğu zaman meraklı katılımcılar ürünü almadan önce hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak ister. Broşür setler sayesinde
müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin size soru sormadan sergilediğiniz katalog ve broşürlerden istediği hakkında ayrıntılı bilgi
sahibi olmasını sağlar.

Monart Ambalaj,
kağıdı inovatif ürünlere dönüştürüyor
Monart Ambalaj üretime yönelik yaptığı yatırımlarla sektörü etkili çözümlerle buluşturuyor.

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Monart Ambalaj, markalara etkin çözümler sunarak farklılığını ortaya koyuyor. Markaların ihtiyaçlarına uygun olarak inovatif ürünler sunabilmek
adına sürekli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren Monart Ambalaj,
bunu yeni makine yatırımları ile de destekliyor. Markanın başarı
grafiğine bakıldığında, kısa zamanda çok yol kat ettiğini görmek mümkün. İlk olarak 2002 yılında İstanbul Sultançiftliği’nde
bir iş hanının 3. katında 20 metrekare bir ofiste ticari hayatına
başlayan Monart Ambalaj, yapmış olduğu girişimlerle satış ve
pazarlamada çok hızlı bir büyüme trendi yakaladı. 2004 yılında
genişleyen müşteri ağına daha iyi hizmet vermek için makine
yatırımı yaparak üretime başlayan Monart Ambalaj müşteri sayısının yüzde 100 artırarak sektörde var olduğunu kanıtlamış ve
yatırımlarına daha da hız vermiştir. Bunu 2008 yılında İkitelli Sanayi bölgesine taşınıp, yeni makine yatırımı ile desteklediklerini
ifade eden Monart Ambalaj Firma Yetkilisi Murat Çıkan, geçen
sürede sektörün önde gelen markaları arasına isimlerini yazdırdıklarını belirtti.

Yenilikte sınır yok

Bünyesinde sunduğu zengin ürün profili ile de müşterilerine
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Monart Ambalaj bünyesinde, oluklu mukavva koli, kutu, kesimli
kutu, ofset baskılı kutu, promosyon ürünler, pizza ve pide kutusu, oto güneşlik, köşebent ve benzeri kağıt cinsi bir çok ürün
sunuyor. Murat Çıkan, Kraft, Testliner, Fluting gibi bir çok kağıt çeşitlerini kullanarak oluklu mukavva ürettiklerini ve daha
sonrasında bunu koli ve kutu üretiminde kullandıklarını söyledi.
Ürünler üzerine uygulanan Ofset ve Flekso baskılardan sonra,
kutu veya koli formatı yakalanıyor. Murat Çıkan ayrıca, Ar-Ge
çalışmalarıyla çocukların güvenle oynayabileceği ve kullanabileceği oluklu mukavva oyuncak üzerinde çalışmalar yaptıkları
bilgisini paylaştı.

Makine parkuru üretimde ileri teknolojiye sahip

İleri teknolojik makinalarda uygun fiyat ve kaliteli hizmet taahhüttü veren firma, sadece ambalaj değil çözüm üreten bir konsepte çalışıyor. Yeni makine yatırımı yaparak ihracat ayağını
güçlendirmeyi planladıklarına da değinen Murat Çıkan, “Bu
doğrultuda insan kaynaklarına ciddi yatırımlar yapmaktayız. Avrupa’nın birçok ülkesinde işbirlikleri yaparak o bölgelerde var
olmayı hedefliyoruz” dedi.

3M araç kapama film serisi
daha fazla tasarım esnekliği sunar
IJ180mC kaplama filmi ürün yelpazesine, 3M’den, zorlu yüzeylere sahip araçlarda kısa
süreli ve kalıcı grafik özelleştirmesi için üç yeni film eklendi.

IJ180mC kaplama filmi ürün yelpazesine, 3M’den, zorlu yüzeylere sahip araçlarda kısa süreli ve kalıcı grafik özelleştirmesi için
üç yeni film eklendi. Bunlar, düşük yüzey enerjili (LSE) plastik,
toz boyaları ve paslanmaz çelik dahil, birbirine yapışması zor
yüzeylere yapışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
IJ180mC-10LSE filmi, motokros bisikletleri, kar arabası ve
ATV’ler üzerinde yaygın olarak bulunan LSE plastikleri gibi zorlu yüzeylere özelleştirilmiş araç grafikleri sarmak için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik uygulamalarına uyması için formüle edilen IJ180mC-10SLS filmi, grafik montajcılarının potansiyel olarak
zor kurulumları ve özelleştirme projelerini tamamlamaları için
daha fazla ortam sağlar. Bu film, tanker, karavan, at römorku, frigorifik ve gıda kamyonu gibi araçlara tanıtım grafikleri uygulamak için idealdir.
Kısa süreli araç grafikleri için tasarlanan ultra-çıkarılabilir bir
baskı filmi, IJ180mC-10UR filmi hızlı ve kolay kurulum ve ısı ya
da kimyasallar olmadan temiz, basit bir şekilde çıkarmanızı sağlar. Uygulamalar ticari araçlar ve filo grafik ve otobüslerin yanı
sıra genel iç ve dış mekan tabelalarını içerir. Mikro teknolojiyle
uyumlu yapıştırıcıya sahip olan filmler, gelişmiş kaydırılabilirlik
sağlar ve bir başlangıç yeri, yükleyicinin filmi uygulama yüzeyi
boyunca hareket ettirmesine ve doğru konuma ulaşana kadar
yeniden konumlandırmasına olanak tanır.
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30. yılını kutlayan Frimpeks
küresel pazarda yeni rekorlar peşinde
30. yılını kutlayan Frimpeks bugün 60 ülkeye ihracatı, 500’e yakın çalışanı ve dünya
genelindeki dağıtım ve satış noktalarıyla küresel platformda başarıdan başarıya koşuyor.

2008 global krizi sonrasında genel verimliliğe ve rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli yatırımlara imza atan Frimpeks, Kuzey Amerika ve Avrupa’da kurduğu satış ağları ile hızla büyüme
gösterdi ve bu bölgelerde önemli bir konuma geldi. Ardından
Almanya, Güney Rusya, ABD ve İngiltere’de dağıtım merkezleri
açtı. Küresel olarak 500’e yakın çalışanı bulunan Frimpeks, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı vaad ediyor ve
çevreci bir yaklaşım sunuyor. Sürekli ürün geliştirme programı
uygulayan, kapasite yükseltmesinin yanı sıra küresel platformda
da yatırım yapan yerli üreticimiz Frimpeks’in 30. kuruluş yılında 60 ülkeye ihracatı bulunuyor. Bir aile şirketi olan Frimpeks
firmasında baba Murat Sayer ve kardeşler Amir ve Emre Sayer
fiilen yönetimde yer almakla birlikte bir taraftan da kurumsallaşma çalışmaları sürdürülüyor. Bu doğrultuda firmanın yönetiminde profesyonel ekipler giderek ağırlık kazanıyor.

Sürekli yenilenen ve geliştirilen ürün gamı

Frimpeks etiket endüstrisi için ham madde, geniş yapıştırıcı yelpazesi, kaplanmış ve kaplanmamış özel kağıtlar, termal tranfer
baskı malzemeleri, gümüş ve altın metalize kağıtlar, endüstriyel
bantlar, baskı folyoları ve film malzemelerin yanı sıra kimyasal
bazlı ürünleri etiketlemek için tasarlanmış PP, PE ve PET gibi
kaplamalı filmler, güvenlikli etiketleme, hologram etiketlikler
gibi özel kullanım etiketlerinde uzmanlaştı. Bunun yanı sıra uzun
yıllardır mobilya sektöründe kapı, arkalık ve kenar bandı uygulamalarında UV kürlenmeli çözümleri sunuyor. Sürekli yenilediği ürün gamı ona hem başarının hem de yeni alanların kapısını
açıyor.
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Frimpeks’in 2014 yılından itibaren geliştirdiği, geniş format dijital baskı folyoları, solvent, eko solvent, UV ve lateks mürekkepler ile basılabiliyor, iyi baskı alma ve başarılı uygulama sonuçları
ile yüksek performans sunuyor. Firma ürün gamını, laminasyon
filmleri ve 2017 yılında portföye kattığı renkli kesim folyoları ile
genişletti. Uzakdoğu ve Avrupa menşeili plotter kesicilerde iyi
performans sergileyen renkli kesim folyoları yine dış mekan dayanımı ve beyaz kesim folyosunda kesim ve ayıklama kolaylığı
getiren mavi silikonlu taşıyıcısı ile göz dolduruyor.
2018 yılı başı itibariyle ürün gamına kazandırılan cam dekor folyoları, diğer adıyla kumlama folyoları Frimpeks’ in bu sektörde
de durmaksızın ürünlerini çeşitlendirmeye devam edeceğinin
bir kanıtı niteliğinde.
Türkiye’nin tek UV mürekkep üreticisi firmanın bütün ürünleri,
hem standart hem de özel formatlarda, bünyesindeki bilim insanları tarafından geliştiriliyor. 4 bin ton kapasiteye sahip mürekkep üretim hattı Off set, flexo, letterpress, serigrafi ve dijital
teknikler için uygun ve geniş bir yelpazede üretim yapabiliyor.
Yurt dışında giderek artan sayıda renk karışım merkezleri açılıyor.
Frimpeks® lak ve vernikleri yüksek yüzey sertliği ile hızlı kuruma sunuyorlar. Ürünleri eşsiz kılan yüksek parlaklık ve berraklık, çizilmeye karşı gösterdiği direnç, düşük koku ve düşük vizkozite ambalaj baskıcılarının yüksek beklentilerini karşılıyor.
Frimpeks tutkalları kağıt, karton, film, laminasyon malzemeleri
dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için ideal.

Bunlar; Selofan Tutkalları, Karton Kutu Ambalaj Tutkalları, Sıvama- Laminasyon Mücellit Tutkalları, Mobilya Ahşap Tutkalları.
Firma hem pigmentli hem su bazlı yapıştırıcılar için 9 bin tonluk
üretim kapasitesine sahip.
30. yıla özel olarak Frimpeks Genel Müdür Yrd. İlhan Ürer,
Türkiye Satış Direktörü Cihan Akpınar ve Grafik Ürünleri Bölüm
Müdürü Züleyha Geçkin Dijital Teknik Dergisi’nin sorularını yanıtladılar.

Dünya standartlarında üretim yapan yerli bir firma
olarak 30 yılınızı kutluyorsunuz. Hangi alanlar için UV
mürekkep üretiyorsunuz?

Cihan Akpınar: Sektörde iyi bir pazar payına ulaştık ve tecrübemizi dünya pazarlarına da yaymaya başladık. Son teknoloji makine yatırımları yaptığımız üretim tesislerimiz, sürekli yeni ürün
geliştirme politikamız ve iyi bir yönetimle son kullanıcılarımız
ve distribütörlerimiz ile bu noktadayız. Biz yatırımlarımızı hep
işimizle paralel olarak yapıyoruz.
Ürettiğimiz UV mürekkepler ağırlıklı olarak bobinden bobine
etiket sektöründe kullanılıyor. Değerlendirmeyi şöyle yapıyoruz: Bir yapışkanlı kağıt firması ne kullanır; makine, klişe, bıçak,
yapışkan kağıtlar, mürekkep ve son olarak UV lak. Zaten hizmet
verdiğimiz, yapışkanlı kağıt ve UV lak sattığımız bir müşterimize aynı anda UV mürekkebini de vermeye başladık. Şu anki
yatırımlarımız tamamen kendi iştigal alanımız olan flekso, leterpress ve ofset baskı için ancak inkjet UV mürekkebi üzerinde
de çalışıyoruz. Serigraf ve offset sektörü için de mamullerimiz
bulunmaktadır. Biz hep Türkiye’de geliştirdik, yurt dışına sattık.
Krizlerde iyi pozisyon alarak durumu lehimize çevirdik.
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Dijital sektörüne de girdiniz, Frimpeks’in grafik
sektöründeki konumu nedir, bu süreçten söz eder
misiniz?

Züleyha Geçkin: Sektördeki faaliyetlerimize geniş format dijital
baskı makinalarına uygun kendinden yapışkanlı baskı folyolarının üretimi ve satışı ile başladık. Şirket olarak 15 yıldır kendinden yapışkanlı etiketlik ürünlerin üretiminde tecrübemiz var. Bu
tecrübeye sahip olmamız folyo üretimindeki işimizi oldukça kolaylaştırdı. Taşıyıcı kağıdın hazırlanması, tutkallanması, lamine
edilmesi ve ürünlerin kesilmesi süreçlerine dair teknik ekibin
sahip olduğu bilgi birikimi, folyo ürünlerinde de sektör ve dijital baskıcı ihtiyaçlarına uygun ürünleri hızla üretmemizi sağladı. Sadece üretim değil, Ür-Ge ve kalite kontrol çalışmalarını
destekleyen başarılı bir kadro ve donanımlı bir laboratuar başarıyı getirdi. 2013 yılında yaklaşık beş altı aylık bir hazırlık süreci sonunda, ön denemelerden sonra 2014 yılı itibarıyle grafik
bölümünde baskı folyoları satışımız başladı. Aynı yıl Miami’de
Graphics of America, FESPA Münih, SIGN Istanbul ve FESPA Eurasia 2014 fuarlarına katıldık. Ertesi yıl yurtdışı müşterilerimizle
tanışma serüvenine, reklam sektörünün Orta Doğu’daki en büyük fuarı olan SGI Dubai 2015 ile devam ettik. Tüm bölgelerden
ziyaretçi çeken bu fuarlara katılımımız beş yıldır devam ediyor.
2014 yılında bu sektöre giriş yaptığımızda etiket ve baskı sektörlerindeki başarılarımız, pazar paylarımız reklam sektöründe
pek bilinmiyordu. Hep gerçekten Türk firması olup olmadığımız, üretici olup olmadığımız soruluyordu.
Şu an geldiğimiz noktada, Frimpeks Grafik Ürünleri, Türkiye,
Avrupa ve Ortadoğu pazarları başta olmak üzere, ürün performansı, başarılı teknik ve satış servisi ve iyi firma itibarı ile oldukça iyi tanınıyor, biliniyor.

Son geçirdiğimiz Fespa Global Print Expo 2018, Berlin Fuarı’nda
aldığımız olumlu geri bilgilendirmeler, beklentiler ve övgüler
sektörde başarılı bir grafik çizdiğimizi gösteriyor ve firmamıza
geliştirebileceği yeni ürünler ile ilgili beklentiler konusunda
önemli görevler yüklüyor. Türkiye’de üretim yapan firmalar arasında, monomerik folyo ürün grubunda lider konumdayız. Bu işi
en profesyonel ve en kaliteli biçimde yapmaya olan gayretimiz
devam ediyor, satışlarımız her yıl katlanarak artıyor fakat hala
pazardan alacak çok payımız olduğunu ve ürün gamımızı çeşitlendirerek sektör beklentilerine en iyi şekilde cevap vermemiz
gerektiğiniz biliyoruz.

Dijital baskı folyosunda yurt dışı pazarlarda nasılsınız,
sektörün beklentileri neler?

Züleyha Geçkin: Frimpeks’in, baskı folyosunda, hem yurt içi hem
yurt dışı pazarlarda çok iyi bir itibarı var. Ambalajından başlayarak ürünün kalitesine, alınan servise ve ürünümüzün arkasında
durmamıza kadar her şey beklentilerle örtüşüyor.
Şu anda folyo üretimimizin yüzde 40 kadarı Türkiye çevresi ülkeler; Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Avrupa ülkelerindeki bayilerimiz tarafından satılmakta. Opaklık gerektiren uygulamalar
için, arkası siyah tutkallı sabit ve sökülebilir tutkallı ürünler dünyada sadece birkaç üreticide ve Türkiye’de sadece bizde var.
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Müşterilerimizin bizden beklentileri oldukça yüksek. Aynı kimya ve etiket sektöründe olduğu gibi Grafik ürünleri portföyünde
de ürün çeşidi artırımına gideceğiz. Ciddi bir renkli kesim folyosu beklentisi hatta baskısı vardı firmamıza. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sign İstanbul Fuarı’nda renkli folyolarımızı duyurduk
şimdi başarılı şekilde devam ediyor. Müşterilerimizin talepleri
doğrultusunda renk kartelamıza yeni renkler eklemeye devam
ediyoruz. FESPA Eurasia fuarında da kumlama folyolarını üretmeye başladığımızı duyurduk.

Folyo alanında sizi Türkiye piyasasını elinde tutan büyük
firmalardan biri yapan özellikler nelerdir?

Züleyha Geçkin: Sektöre oldukça geç girmemize rağmen 4 yıl
içerisinde Türkiye Pazarında her yıl en az iki kat artarak devam
eden satış skalası, sektörün bizi bağrına bastığını ve hem ürünlerimizle, hem hizmetimizle beğendiğini gösteriyor. Ürettiğimiz
baskı folyoları düz ve kısmen kıvrımlı yüzeylerde çalışacak kadar iyi yapışma ve baskı performansı gösteriyor. Ayrıca yüksek
dış mekân dayanımına sahip, kesim folyolarımız da bulunduğu
ülkenin iklim koşullarına bağlı olarak 3-4 yıl solmama direnci
gösteriyor.
Pigment dayanımı son derece yüksek olan bu folyoların hangi
marka plotter olursa olsun kesimi ve ayıklanması son derece
başarılı.

Fiyat endeksli ülkeler için geliştirdiğimiz bir diğer dijital baskı
folyosu “Finejet” serisidir. Yine bu folyolarımız da 1-2 yıllık monomerik baskı folyosu uygulamaları için ideal baskı ve yapışma
performansı sergilemekte. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda çok
rağbet gördü. Tüm bu çeşitlilik, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren, samimi yaklaşım kendi ülkemizde de başarıyı getirdi diye
düşünüyoruz.
Bir de biz pazarla çok iç içeyiz, fırsat bulabildiğimiz her an her
kademeden sahadayız, baskıcı ziyaretlerindeyiz. Firmamızı,
ürünlerimizi ve reklam sektörü için var olan ve planlanan ürünlerimizi anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bu anlamda bence ilk elden,
üreticiden bilgi almak, ürünlerin artılarını daha iyi bilmek onlar
için de son kullanıcıya bilgi aktarımı için bir fırsat oluşturuyor.
Son kullanıcı neden kendilerini tercih etsin, daha iyi ifade edebiliyorlar. Frimpeks’in iyi bir laboratuvarı donanımı ve ekipmanları var. Bir baskı folyosunda, kesim folyosunda ya da bir etikette
olması veya olmaması gerekenler en baştan çok iyi tespit ediliyor, performans testleri detaylı bir şekilde yapılıyor. Biz “üretime
başlayalım, yolda düzeltiriz” demiyoruz. Yol kazası yaşamadan,
müşterilerimizi hayal kırıklığına uğratmadan, teknik olarak her
şeyi yoluna koyup sonra üretime başlıyoruz. İş birliklerimizi ileriye taşıyacak ürünler geliştiriyoruz. Piyasanın ihtiyacı olan performansa ulaşmadan ürünü ticari olarak piyasaya sürmüyoruz.

Dijital baskı için UV mürekkep üretimi düşünüyor
musunuz?

Cihan Akpınar: Baskı folyoları, kesim folyoları, cam dekor folyoları ve transfer bandıyla ilgili gelişmelerimiz var. İlerleyen
süreçte dijital baskı için UV mürekkep neden olmasın? Frimpeks bunu yapabilecek bir firma. Sonuçta bir kimya fabrikamız,
üretim tesislerimiz, değişik ülkelerde ticari faaliyetlerimiz var.
Nasıl etiket ürünlerimizin yanına etiket baskısına uygun UV mürekkepleri dahil ettiysek bir plan dahilinde, kısa dönem hedef
planımız içerisinde, Frimpeks UV dijital mürekkep de üretir,
baskı folyolarımızla kombine bir şekilde sektörde yerini alır.

Yakın zamanda realize olacak bir projeniz var mı?

İlhan Ürer: Biz her fuara bir yeniliğimizi götürüyoruz. Son olarak
FESPA Berlin Fuarı’nda transfer bandımızı duyurduk. Özellikle
kimya fabrikasında eskiden olduğu gibi adım adım bu geliştirmelere devam edeceğiz. Bu önemli bir süreçtir. Tecrübelerimizden faydalanarak benzer ve farklı ürünleri çıkartacağız.
Frimpeks bant üretmeye de başladı. Bu ürünümüz Frimpeks içerisinde 4 yıllık bir sürece sahip. Yine aynı mentaliteden hareketle sektörümüzde müşterilerimizin kullandığı, özellikle çift taraflı
endüstriyel bantlar konusunda yoğunlaşıp bu bantların hem ArGe çalışmalarını hem de imalatını yaptık. Mevcut sistemlerimizle neler yapabileceğimize baktık. Benzer ürünler ürettik ve ürün
geliştirmelerimiz bazı sektörler için devam ediyor. Bu alanda da
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iddialı olacağız. Gerekli yatırımları yaparak bantta da kuvvetli
bir noktaya gelecek, marka olacağız. Bu zaman alacaktır tabii
çünkü her şey sırayla gitmek zorunda.

Yurt dışı pazarlar ve operasyonlar hakkında bilgi
verebilir misiniz?

İlhan Ürer: Frimpeks 2004 yılından itibaren kendi sektörü ile
ilgili tüm fuarlara katılarak gerek bayiler gerek distribütörler
vasıtasıyla elde edilen network’ü çok iyi kullandı. İlk yurt dışı
fuarımız Mart 2005’te Etiketka Labelshow, Moskow idi. Ardından
ilk Labelexpo Europe 2005 katılımımızı yaptık.
2016 yılının başında ihracatta kadrolaşmaya geçtik bunun verdiği etki ile de iyi başarılara imza attık. Daha önce alınmış kararlar ve aktiviteler çerçevesinde Rusya’da bir kesim fabrikamız
devreye girmişti. Buradan Jumbo etiketler ve kimyasallar göndererek orada stok tutmak suretiyle Rusya’daki müşterilerimize
hizmet veriyoruz.
İngiltere’deki iki fabrikamızdan biri laminasyon diğeri kesim
fabrikası. Bu lokasyonlarda kimyasal malzemelerimizi de bulunduruyor ve İngiltere pazarına yayılmaya çalışıyoruz. 2017 başında aldığımız bir kararla İngiltere’de bir labaratuvar ve renk karıştırma ünitesi kurduk. Özellikle Pantone renkler için oradaki
müşterilerimize hizmet veriyoruz.
Güney Fransa’ya bakan bir arkadaşımız var. Almanya’da 3 çalışanımızın olduğu bir ofisimiz var ve Almanya ile Benelux ülkelerine hizmet veriyor. Portekiz’deki bayimiz Portekiz ve İspanya’ya
yönelik çalışıyor. Hollanda’da bir distribütörümüz var. Amerika’da etiket ve kimya üzerine faaliyet gösteren bir kuruluşumuz
var. Fildişi sahilinde home ofis çalışan bir arkadaşımız bulunuyor.
İhracat ekibimizde şu anda 4 kişi çalışıyor ve değişik sektörlere
bakıyorlar. Orta Doğu’dan Bangladeş’e kadar, Doğu Avrupa’dan
Türkî Cumhuriyetlere, Güney Afrika’ya kadar müşterilerimiz var.
Bu yıl da Fespa Berlin (Almanya), Rosupak -Moskova (Rusya),
Print4all - Milano (İtalya) fuarlarına katılacağız.

30 yılın kilometre taşları:
Frimpeks® başlangıçta baskı ve inşaat sektörlerine ham madde tedariki yapmak üzere 1988 yılında kurulmuş bir
firma.
- 1997 yılında temel ürünler olan bant ve etiketlik üzerine yoğunlaşıldı. Yine aynı yıl UV mürekkepleri ve lak/vernik
üretimine başlandı. Frimpeks’in bin ton üretim kapasiteli bir kimyasal tesiste başladığı üretim onu lak/vernik alanında dünya pazarında önemli bir aktör konumuna getirdi.
- 1999 yılında ahşap kaplama üretimine başlandı ve tesisin kapasitesi 7 bin tona çıkartıldı.
- 2004 yılında etiketlik üretimi için 80 milyon metre kare üretim kapasitesine sahip ikinci bir tesis eklendi.
- 2006 yılında ihracata başlayan firma etiket laminasyon alanında 20’den fazla ülkeye ihracat yapar duruma geldi.
- 2006 yılında UV lak/verniklere yönelik kimya tesisi kurularak, üretim kapasitesi arttırıldı.
- 2010 yılında Çorlu Kimya tesisi devreye girdi. Üretim kapasitesi UV mürekkep, lak / vernik için 10 bin ton ve ahşap
kaplama üretimi için 25 bin tona ulaştı.
- 2011 yılında Remscheid /Almanya’da üretim ve dağıtım merkezi açıldı. Dilme ve lak/vernik üretimi yapan ABD tesisi
devreye girdi.
- 2012 yılında Krasnodar / Rusya tesisi devreye girdi ve Rusya’da lojistik avantaj sağlandı.
- 2013 yılında UV mürekkep üretimi başladı ve 4 bin ton üretim kapasiteli tesis için 5 milyon avro yatırım yapıldı.
- 2014 yılında 20 bin ton kapasiteli su bazlı yapıştırıcı üretim tesisi kuruldu ve buna dijital baskı folyoları üretimi eklendi.
2015 yılında Almanya tesislerine hotmelt laminasyon üretim kapasitesi eklendi. Bant ve etiket laminasyon üretimi
yapılmaya başlandı.
2015 yılında Tenza UK tesisleri devralındı ve burada Batı Avrupa için su bazlı akrilik laminasyon üretimine geçildi.
Böylelikle Avrupa’ya yönelik üretime 60 milyon metre kare eklenmiş oldu. Aynı yıl merkez tesiste kapasite artışı yapıldı. İstanbul tesislerinde hotmelt ve akrilik üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı. Fabrika açılışının ardından, dönüştürme malzemesi üretiminde hızlı bir büyüme gösteren Frimpeks® alanında önemli bir konuma geldi ve Almanya, Güney
Rusya, ABD ve İngiltere’de dağıtım merkezleri açtı.

İlhan Ürer - Frimpeks Genel Müdür Yardımcısı
Emisyon polimerler sektöründe 2006 yılına kadar Yaşar Holding bünyesinde daha sonra 10 yıl boyunca en büyük
kimuasal hammadde üreticilerinden biri olan Dow Chemical şirketinde çalıştı. Ürer’in Frimpeks ile tanışıklığı bu
yıllara dayanıyor. 2016 yılında yurt dışı pazarlar satış ve operasyonlardan sorumlu Gn Md. Yardımcısı olarak Frimpeks
bünyesine katıldı, ilgili dönemde ihracat ekibi re organize edildi. Yurt dışı operasyonlarına hız verildi. Ürer halen
Kimya Sektörü, Bant Sektörü ve Grafik Sektörü ile ilgileniyor.

Züleyha Geçkin - Frimpeks Grafik Ürünleri Bölüm Müdürü
Kendinden yapışkanlı etiket üretimi yapan bir firmada kalite kontrol, kalite yönetimi ve üretim faaliyetleri gibi teknik
konularda 5,5 yıl görev yaptıktan sonra bir süre yurt dışında kaldı. Frimpeks’de 2004 yılında göreve başlayan Geçkin,
firmanın birçok dönüm noktasında farklı görevlerde bulundu. Önce kalite kontrol ve fabrikanın genel üretim organizasyonu ve laboratuarların kuruluşunda, sonra, iş güvenliği ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde görev aldı. Beylikdüzü Fabrika Müdürü oldu. Sonra sırasıyla Ürün Geliştirme Müdürü, Teknik Satış Müdürü, Güney Avrupa, İngiltere
ve Kuzey Afrika’da ihracat ve satış faaliyetlerinde görev aldı. Şirketin yeni bir iş kolu kurma projesi çerçevesinde 4
yıl önce grafik sektörünün teknik ve ticari yönetimini üstlendi.

Cihan Akpınar - Frimpeks Türkiye Satış Direktörü
1995 yılında yapışkanlı kağıt ve yapışkanlı bant üreten bir firmada işe başlayan Akpınar yine aynı sektörde bir başka
firmada daha çalıştıktan sonra 2003 yılında Yapışkanlı Kağıt Satış Müdürü olarak Frimpeks’te göreve başladı. 15 yıldır
Frimpek’te görev alan Akpınar’ın sorumluluk alanı zamanla genişledi. Akpınar Türkiye Satış Direktörü olarak firmanın
satış organizasyonunda görev yapıyor.
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Anapurna H2050i
İç ve dış mekan uygulamaları için 2,05 m baskı genişliğine sahip yüksek hızlı endüstriyel
LED UV hibrit inkjet baskı sistemleri.

Geniş format Hibrit Anapurna H2050i LED, sınıfının en düşük
baskı maliyeti ile yatırımcısına büyük bir avantaj sunuyor. 6 renk
+ beyaz mürekkep konfigürasyonu ile cihaz 2,05 m genişliğe
kadar baskı yapıyor, iç ve dış mekan uygulamaları, tabaka ve
rulo geniş format işler için yüksek kalite ile yüksek üretkenliği
birleştiriyor. UV LED lambalar ile donatılan cihaz, daha çeşitli
medyalar üzerine baskı yapmanın yanı sıra enerji, maliyet ve
zamandan tasarruf elde etmenize olanak sağlıyor. Beyaz mürekkep işlevi arkadan ışıklandırmalı uygulamalar için şeffaf bir
malzeme üzerine veya spot renk olarak beyaz renk baskı yapılmasına imkan veriyor.

Endüstriyel teknoloji ürünü

Daha ağır iş yükleri için sağlam ve sanayi tipi tasarlanmış konsept ve en yeni nesil yüksek hızla ateşleme baskı kafaları bulunan hibrit AGFA Anapurna i-serisi, UV-LED kürleme özelliği ile
yüksek verim sağlarken aynı zamanda keskin baskı kalitesine
ulaşıyor. Maksimum hızda bile tüm yüzeylerde kaliteli baskı
seviyesine ulaşmanızı sağlayan cihaz sayesinde, en zorlu müşteriler bile memnun kalıyor. Kenar boşluksuz baskı veya çoklu
tabaka baskısı üretkenliği daha da arttırıyor.

Malzeme ayırt etmeksizin çok çeşitli uygulamalara baskı

UV-LED özellikli Anapurna H2050i, uygulamalarınızın çeşitliliğini arttırdığı için işletmenize çok yönlülük kazandırıyor. Film, vinil, kağıt, banner, kanvas ve tekstil gibi ruloların yanı sıra oluklu
mukavvalar, sert plastikler, sergi panelleri, sahne görselleri ve
reklam panelleri gibi kaplamasız sert malzemeler üzerine de
en iyi kalitede baskılar üreten cihaz aynı zamanda ahşap, metal, cam veya kişiye özel eşyalar gibi niş ürünlerin baskılarının
yapılması ya da mimari ve iç mekan dekorasyonunun yaratılması için de kullanılabiliyor. Özel mürekkepleri ve LED lambaları
sayesinde az ısının kullanılması, çok çeşitli malzemeler üzerine
baskı yapmanıza olanak sağlıyor. Bunun sonucunda da, ısıya duyarlı malzemelerin yanı sıra folyo ve laminanttan coated kağıtlara, PET, polipropilen, yumuşak köpük kartonlar veya endüstriyel
filmlere kadar her malzeme üzerine baskı yapabiliyor.

En iyi kalite

Anapurna H2050i LED printer, güçlendirilmiş belt sistemi ve encoader sayesinde, yüksek düzeyde hassas nokta ateşleme yapabiliyor, bu da mükemmel görüntü kalitesi ortaya koyuyor ve bu
görüntü kalitesi, degrade ve çoklu katman özellikleri ile daha
da iyileştiriliyor. Sekiz adet bulunan ve her hızda 12 pikolitrelik
ateşleme yapabilen baskı kafası zeminli işlerde homojen baskı
imkanı 4 puntoya kadar yüksek detay, yumuşak degrade geçiş-
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ler ve düşük mürekkep tüketimi sunuyor.

Multiple board ve otomatik board baskısı

Opsiyonel olarak sunulan otomatik tabaka besleyicisi ile üretkenlik önemli oranda arttırılır ve bu masa sayesinde 4 adede
kadar tabakanın durmaksızın baskısı yapılabilir. Kenarsız baskı
özelliği sayesinde ilave bir son işleme gerek duyulmadan baskılar kullanıma hazır halde üretilmiş olur.

UV LED Kürleme

AGFA inkjet baskı sistemleri, hava soğutmalı 16 Watt/cm² gücünde UV LED lambalar ile donatılıyor, bunun sonucunda da
ekstra iş oluşması, maliyet tasarrufu elde edilmesi ve çevre
dostu olması ile bağlantılı olarak çok sayıda benzersiz avantaj
ortaya çıkıyor:
- Minimal ısı çıkışı sayesinde, UV LED kürleme sistemi sayesinde çok çeşitli medyalar üzerine ve özellikle ısıya karşı daha hassas yüzeylerde, bükülme veya kırışma olmaksızın baskı yapılabiliyor. Daha az ısı oluşumu, hız arayanlar için aynı zamanda çok
dengeli ve keskin çift yön baskı yapabilme anlamına geliyor.
- LED lambalar makinedeki operasyonların daha hızlı olmasını
ve buna bağlı olarak da üretkenliğin artmasını sağlıyor ve ısınma süresi olmaksızın anında açılabiliyor / kapatılabiliyor.
- Civalı lambalar 1.000 saat dayanırken LED’ler 10.000 saatten
fazla dayanıyor ve kullanım ömürleri boyunca verimliliği azalmadan devam ediyor. Lambaları değiştirirken duraklama yaşanmıyor ayrıca, sarf edilebilir lamba maliyetleri de olmuyor. UV
LED lambaların kullanım ömrü yazıcının kullanım ömrü ile aynı
doğrultuda oluyor.
- LED’lerin maksimum enerji sarfiyatı modül başına 1 kWh olurken UV-civalı lambaların enerji sarfiyatının ise 4 kWh olması büyük bir güç tasarrufu sağlıyor. Bu tasarruf cihaz başına 2 kWh
(baskı esnasında) - 8 kWh (sürekli sarfiyat) arasında değişiyor.
- UV LED lambalar civa içermediği için, sarf malzemelerine ve
ilgili maliyetlere olan ihtiyaç önleniyor.
- LED’ler sayesinde, havalandırma ile dışarı atılması gereken
ozon gazı üretilmiyor.

Ritrama Fespa Global’de
tüm yeniliklerini gösterdi
Ritrama, Fespa Global’de geniş format baskı pazarının ihtiyacı olan ürünlere ağırlık verdi.

Ritrama, Fespa Global Print Expo’da yeniliklerini ziyaretçilerle
buluşturdu. Geniş bir ürün portföyüne sahip olan Ritrama fuarda özellikle geniş format baskı pazarının taleplerine yanıt verdi.
Firma Kolay Uygulama Çözümleri başlığı altında profesyonel
olmayan uygulayıcıların bile sadece birkaç adımda kolayca ve
hızlı bir şekilde uygulayabileceği kendinden yapışkanlı malzemeler yelpazesi ile tedarikçi / müşteri ilişkilerini güçlendiriyor.
Ritrama monomerik seri, uygulanması ve değiştirilmesi kolay
çözümler arayan uygulama merkezleri için geliştirilmiştir. Bu
ürünlerin tercih edildiği yerler, alışveriş merkezi, perakende
mağazaları, vitrinler, çok katlı sinemalardır. Dolayısıyla, mağaza
vitrinleri, billboard’lar, ekran üniteleri ve satın alma noktaları bu
deneyimi arttırmaya katkıda bulunmaktadır. Ritrama Ar-Ge Departmanı, şirketler ve müşteriler arasındaki etkileşimi desteklemek için Kolay Uygulama Çözümleri adı altında bulunan yeni bir
ürün grubunu tasarladı. Bu malzemeler uzman bir profesyonel
uygulamacı olmadan dahi herkes tarafından kolayca uygulanır.

Ritrama yeni ürün grupları

Ürün yelpazesi, şu monomerik vinilden oluşur: RI-DOT, Ritrama’nın en son ürünü, RI-JET 100 Hava Akışı ve RI-FIX. Her bütçeye uygun 3 ürün. RI-DOT, Ritrama’nın en son yeniliğidir. İki yüz
filmde mevcut 100μ monomerik vinil: parlak veya mat beyaz. Bu
ürünün ana özelliği yeni damla kat tekniği: özel noktalı desen,
daha geleneksel Hava Akışından daha büyük olmayan yapışkan
olmayan alanlarla sağlanır. Gözle görünür hava kabarcığı oluşmasını engelleyen tüm hava alınarak uygulama yapılır.
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Ritrama Ar-Ge departmanı, daha önce herhangi bir deneyimi
olmayan kısa süreli grafik kullanan personel için bu ürünü geliştirmiştir. Bu ürün grafiklerin kolayca uygulanmasını ve kaldırılmasını sağlar. Inkjet, eko-solvent veya Latex teknolojisi ile
mükemmel baskı sonuçları sağlar. RI-JET 100 Airflow, çıkarılabilir yapışkanlı ve Airflow teknolojisi olan 100μ vinil bir filmdir.
Cam yüzeylerden ve çoğu alt tabakadan kolayca çıkarılabilen,
parlak ve mat beyaz filmler mevcuttur ve anlık ve kısa promosyon kampanyalarıyla dükkan pencerelerini süslemek üzere tasarlanmıştır. Buna ek olarak, mobilyaları veya panelleri özelleştirmek içinde de kullanılabilir. Bu filmler profesyonel olmayan
uygulamacılar tarafından da kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Uygulama kolaylığı sayesinde, otobüs, minibüs ve taksiler gibi
araçların düz yüzeylerinde geçici süslemeler için tercih edilmekte. RI-JET 100 inkjet UV yazıcılar, solvent, eko solvent veya
Latex teknolojileri ile kullanılabilir. Mükemmel şekilde uyumludur. RI-FIX, 170μ-monomerik parlaklık veya mat beyaz PVC olup,
kısa veya orta vadeli kapalı alan uygulamaları için idealdir. Bu
ürün satış noktasında iletişim için mükemmeldir; promosyon mesajları müşteri ilgisini çekmek için kullanılır ve bu nedenle
perakende personeli tarafından sıklıkla ve kolayca değiştirilmesi gerekir. Herhangi bir perakende satış noktasında tanıtım girişimleri sunmak için herhangi bir cam veya plastik yüzey özelleştirmek için RI-FIX kullanılabilir. Ultra-çıkarılabilir yapışkanı,
kalıntı bırakmadan yüzeyden temiz bir şekilde çıkarılmasını
sağlar - yüzey hemen tekrar kullanılabilir. Beyaz versiyon ayrıca
vitrin penceresinde görsel bir kalkan sunuyor.

Kolay uygulama çözümleri

Kolay Uygulama Çözümleri, profesyonel bir uygulama gerektirmeyen ve tanıtım kampanyaları gibi sıklıkla değişmek zorunda
olduğu uygulamalar için üretilmiş çeşitli ürünler sunmak üzere
tasarlandı. 3 monomerik ürün, üç farklı bütçeye uygundur. Çünkü tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak için çok çeşitli
bir portföye sahip olmak önemlidir. Graphics Satış Yöneticisi
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Mirko Aguanno, “Bu yeni ürün grubu, Ritrama’nın güvenilir bir iş
ortağı olarak rolünü daha da güçlendirdi ve müşterilerine doğru
ürünü doğru fiyatta sunarken mükemmel uygulama performansı
sağladı” diye konuştu.

Mutoh, dijital tekstil baskısındaki
yeniliklerini gösteriyor
Mutoh, tekstil, iç dekorasyon, mobilya kumaşları, döşeme, perde, duvar dekorasyonu,
softsinge gibi kısa sürede talep üzerine üretim için çözümler geliştirmeye devam ediyor.

ValueJet 1948WX ve ValueJet 1938TX

Mutoh, 194 m² / saate kadar en yüksek hızları sağlayan, dörtlü 75
“(1910 mm) genişliğinde endüstriyel yüksek hızlı süblimasyon
yazıcısı olan ValueJet 1948WX’i sergiliyor ve çift taraflı, 1910 mm
genişliğinde 75” (1910 mm) genişliğinde doğrudan bir tekstil yazıcı olan ValueJet 1938TX’i tanıtıyor. 40 m² / saate kadar yüksek
kaliteli üretim hızları sunan sıralı kafalarla çalışıyor. ValueJet
1948WX - Endüstriyel Boya Sublime Yazıcı VJ-1948WX (1910 mm
- 75.19 “), yüksek hızda baskı ve geliştirilmiş üretkenlik sağlayan,
dört sıra baskı kafası düzenine ve dahili çift ısıtıcılara sahip yeni
tasarlanmış bir süblimasyon transfer yazıcısıdır. Yeni yazıcı, 67
m² / s (720x720 - 4 geçiş) ve 88 m² / sa (360x1080 - 3 geçiş) ile
125 m² / saate kadar üretim hızları sunuyor (360x720 - 2 geçiş).
En yüksek hız 194 m² / sa.
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VJ-1948WX Yazıcı

VJ-1948WX yazıcı, rulo-to-roll dijital transfer baskılar için yüksek
hacimli bir üretim yazıcı arayan işletmeler için idealdir. Uygulama olanakları, yüksek kalitede kişiselleştirilmiş ev tekstili dekorasyonu ve kumaşları, hızlı moda, soft sign, spor malzemeleri,
tekstil ürünleri ve daha pek çok ürün yer alıyor. ValueJet 1938TX
- Doğrudan Tekstil Yazıcısı VJ-1938TX, özellikle ev tekstili, döşeme, iç mekan deko kumaşlar, hızlı moda, mayo ve bayraklar gibi
kısa süreli talep üzerine dijital üretim örneklemeyi hedefleyen
75 “(1910 mm) genişliğinde çift sıra başlı bir yazıcıdır. Renkli
tekstil mürekkepleri veya doğrudan süblimasyon mürekkepleri
kullanmak ve 100 kg’a kadar medya ruloları için gelişmiş kumaş besleme, ön ve arka gerdirme ve motorlu çekme sistemini
entegre eden yazıcı, 40 m² / saate kadar tipik yüksek kaliteli
üretim baskısı sunar.

Derya Reklam
yeni üretim tesisi ile hedef büyüttü
Derya Reklam, İstanbul Beylikdüzü, Kavaklı’da 2 bin metrekareden oluşan yeni üretim
tesisini hizmete açtı. Yeni tesisle firmanın hem üretim kapasitesi iki katına çıktı,
hem de yurt dışı taleplere hazır hale geldi.

Derya Reklam, İstanbul Beylikdüzü, Kavaklı bölgesinde 2 bin
metrekareden oluşan yeni üretim tesisini hizmete açtı. Tesiste
tüm display ürünlerin imalatının yanı sıra, yeni olarak tadım
standı olarak bilinen ürünlerin 6 farklı modeli de üretilecek.
Diğer taraftan Derya Reklam’ın Yenibosna’daki tesisi de aynı
şekilde üretimlerine devam edecek.
Dijital Teknik Dergisi olarak Derya Reklam’ın bu büyük yatırımını
yerinde görmek için fabrikaya bir ziyaret gerçekleştirdik.
Derya Reklam Genel Müdürü Şükrü Erdem, yeni yatırıma ilişkin
sorularımızı yanıtladı.

Şükrü Bey, Derya Reklam olarak çok büyük bir yatırım
gerçekleştirdiniz. Yatırımın sektörümüze ve sizlere
hayırlı olmasını dileriz. Öncelikle tesisiniz hakkında
bilgi verir misiniz? Tesiste ne tür üretimler olacak?

Şükrü Erdem: Derya Reklam olarak display konusundaki
çalışmalarımızı çok daha iyi bir noktaya taşımak için bu tesisi
açma kararı aldık. Buradaki tesisimizde, rull-up, örümcek standı,
X banner, Quick banner, duvar ve masa tipi broşürlük, föylük,
alüminyum çerçeve gibi tüm display ürünlerimizin üretimi
gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Tadım Standına yönelik 6
farklı modelde üretimimiz olacak. Dolayısıyla yeni tesisimiz, tam
bir üretim merkezi olacak. buradaki tesisteki üretimlerimizin
büyük bir kısmını da ihraç etmeyi planlıyoruz. Tesisimizi
yaklaşık bir ay önce üretime açtık.
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Şu anda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Kısa bir süre sonra
kadromuzu 50 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Ciddi bir ihracat
potansiyeli yakaladığınızı biliyoruz.

İhracat noktasında çalışmalar nasıl gidiyor?

Şükrü Erdem: Derya Reklam olarak display konusunda hem
yurtiçi piyasada hem de yurt dışı piyasada ciddi bir noktaya
ulaştık. Özellikle Avrupa ve Balkan ülkelerine yönelik çok ciddi
bir satış hacmi yakaladık. Halihazırda, 27 farklı ülkeye ihracat
yapmaktayız. Gerçekleştirdiğimiz tanıtımlar ve katıldığımız
fuarlarla birlikte bu sayı her geçen gün artış gösteriyor.

24 Haziran seçimleri tamamlandı. Piyasadaki
belirsizliğin ortadan kalkması sektöre nasıl yansıdı?

Şükrü Erdem: Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte piyasalarda
bir güven ortamı oluşmaya başladı. Şimdi adım adım yurtdışındaki
yatırımcıları buraya getirmeliyiz. Belirsizlik döneminde sermaye
yurt dışına çıktı. Bunu tersine çevirebilirsek kısa sürede çok
daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyorum.
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Döviz kurundaki hareketlilik sizi nasıl etkiledi?

Şükrü Erdem: Ben döviz kurundaki yükselmeyi üretimimizin
olmamasına bağlıyorum. Birçok üründe yurtdışına bağımlıyız.
Döviz kurlarının yükselmesi de alım gücünü etkiliyor. Devlet
tarafından orta ölçekli sanayiye daha fazla destek verilirse,
ihracatla birlikte döviz kurundaki yükselme bizleri çok fazla
rahatsız etmeyecektir.
Herkes bizim gibi üretime yönelir, ülkemize döviz girişi sağlarsa
döviz kurlarının da aynı oranda düşeceğine inanıyorum. Bu
yüzden hep birlikte el ele verip yerli imalatın içinde olmalı ve
desteklemeliyiz.

Son olarak sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var
mı?

Şükrü Erdem: Ülkemiz için en büyük kazanç, yerli üretimi
desteklemek olacaktır. Bu anlamda üretim yapan tüm
kuruluşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Lamplex Reklam Ürünleri’nden Türkiye’de bir ilk:

Lamplex ve Lamcoor levha üretim tesisi kurdu
Lamplex ürünleri artık Türkiye’de üretilmektedir. Lamplex ürünlerinin yanında LamCoor
ürünü de piyasaya sunuldu. Lamplex ürünleri, kolay kabartma harf ve dekor amaçlı olup
iç ve dış mekanda rahatlıkla kullanılmaktadır.

2005 yılında kurulan Lampleks Reklam Ürünleir, her geçen yıl
tecrübe ve kalitesini arttırarak ve teknolojinin verdiği en yeni
imkanları kullanarak sürekli çıtasını yükselterek günümüze
ulaşmıştır. Lampleks Reklam, Ar-Ge çalışmaları sonucu reklam
sektörüne yeni bir ürünle giriş yapmıştır. Bu yeni ürüne firmanın
kendi ismini vermiştir. Bütün sektörlere yaptığı tanıtım, imalat
ve üretim çözümleri ile ismini duyurmuştur. Lamplex ürünleri
artık Türkiye’de üretilmektedir. Lamplex ürünlerinin yanında artık LamCoor ürünümüzde piyasaya çıkmıştır. Lamplex ürünleri,
kolay kabartma harf ve dekor amaçlı olup iç ve dış mekanda
rahatlıkla kullanılmaktadır.

Ürün özellikleri

Eva köpük üzeri (Akrilik), pleksiglas anti aging anti - ultraviyole; su geçirmez, ayrışma yapmaz, çürüme yapmaz, kar ve yağmurdan etkilenmez. -20°C +45°C dereceye kadar dayanıklıdır.
Yağ geçirmez, asit ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır ve
korozyon ses Emilimi ve ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve ısı koruma
özellikleri içerisinde barındırmaktadır.
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Ürün kullanım alanları

Kabartma harf, serigrafi, reklam tabela zemini, sergi ve stand
panoları, yönlendirme levhaları, iç ve dış mekan dekor uygulamalarında kullanılarak Lamplex ile olağanüstü üç boyutlu etkiyi
elde etmek mümkündür.

Ürünün avantajları

Lamplex vinilly, branda, plexsiglas, policarbon, dekota, kompozit, panel, alüminyum ve mermer, cam ve ayna gibi bütün zeminlere yapışma özelliğine sahiptir. Derby, Blly, Silikon, Çekomastik, Epoksil, japon yapıştırıcı ve çift taraflı bant yapıştırma için
kullanılabilir. El dekobajı, Deveboynu dekobajı ve CNC Router
ile kesim yapılabilir.

Ürün çeşitliliği

Standart Lamplex: İç Mekan Lamplex, Dış Mekan
Lamcoor Lamplex: Altın Kompozit , Gümüş Kompozit
Simli Lamplex: İç Mekan Simli Lamplex Dış Mekan Simli

Heytex ile yüksek kaliteli kumaşlar
İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, Heytex uygun malzeme çözümünü size bulmayı vaat ediyor.

Almanya’da üretilen kumaşların neredeyse yüzde 50’si teknik
kumaşlardır. Çin ve ABD’de bulunan kumaş şirketi Heytex, bu
segmentin yüksek kaliteli kumaşlarını üretmektedir. İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, Heytex uygun malzeme çözümünü bulmayı
vaad ediyor. Çok köklü bir geçmişe sahip olan Heytex Grubu
Genel Müdürü Dr. Decher, “Çok yönlülüğü sayesinde herhangi
bir gereksinime cevap verebilecek yüksek kaliteli, işlevselleştirilmiş kumaşlar geliştiriyoruz” diyerek şirketin bir özetini ifade
ediyor.
Heytex, Texineering = kumaş + mühendislik alanında 2017’de
uzun vadeli uygulamalara uygun TPU kaplamasına sahip mutlak
HEYlight kumaş desteğine güveniyor. Bu malzemeler olağanüstü güvenilirlik sunarken ağır şartlara dirençlidir. Bu ürünler,
üstün yapışma dereceleri, özellik ayırt edici aşınma özellikleri,
soğuk koşullar altında mükemmel esneklik ve su içinde uzun
süre kalış içeren herhangi bir uygulama için ideal bir şekilde
göze çarpar. İlk defa ayakta kendini kanıtlamış ve ödül kazanan
HEYtrax çift cidarlı doku artık TPU kaplaması ile de temin edilebilir. Heytex’in sunduğu yeni bir ürün, HEYdoors serisi otomobillerden easyroller 1700’dür.
Bu serideki diğer malzemeler gibi, yeni ürün aşınmaya karşı dayanıklı ve çok uzun ömürlüdür. Dokuma cepleri sayesinde ilave
üretim işi gerektirmeyen yerel takviyeleri kolayca entegre etmek mümkündür. Bu, gerektiğinde reklam mesajlarının basımı
için kullanılabilen, ilave birleştirilmiş cepler olmaksızın bir düzlem yüzeyine dönüşür. Easyroller ürünleri dayanıklı polyester
dokulara dayanmaktadır. Belirli müşteri gereksinimlerini karşılamak için, ürünleri depolamak için tasarlanan materyallerin
çeşitliliğini açıkça zenginleştirdik. Çeşitli dünya çapında standartlara göre içme suyunun depolanmasından başlamak üzere,
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gıda ürünleri alanındaki ürünlere kadar suya, kimyasallara kadar Heytex, PVC’den, çeşitli TPU tiplerinden ve TPE’den uygun
malzeme sunmak için uygun bir konumdadır.
Bu slogan bu yıl Heytex tarafından tam anlamıyla alınmıştır.
Heytex, Almanya, ABD ve Çin’deki kendi bölgelerinde kuruludur. 2017 yılında şirket tarafından piyasaya sürülen 5 metrelik
laminasyon tesisi, yılda 15 milyon metrekare ilave kapasite, yeni
müşteri gereksinimlerini karşılamak için gelişmiş ürün yelpazesine izin verecek. Böylece daha fazla pazar açılabilir ve daha
önce olduğu gibi% 100 en iyi kalite sunulabilir.
HESign’in Ürün Yöneticisi Katrin von Dreele, “Hepimiz çok heyecanlıyız ve yeni zorlukları bekliyoruz. Yeni tesiste pazar lideri
olabilmek için kapıda bir adım daha olacak. Bu kalite standartımız değil. 100 yılı aşkın süredir kaliteyi üretmekteyiz ve her
müşteri ihtiyacını karşılamaya ve uygulamaya çalışıyoruz “dedi.

Boya çözümlerinde farklılık arayanlara
Bordeaux Digital Printink hayatın tüm yönlerine renk getiren kapsamlı mürekkep
çözümlerini sunuyor. Ürünleriyle basılan malzemeler arasında moda tekstili,
ev dekorasyon malzemeleri, tezgah üstleri, ve karolar var. Böylece Bordeaux bir kez daha
sınırları zorluyor.

16 yıldır inkjet üreticisi olarak baskı sektörüne hizmet veren
Bordeaux Digital Printink hayatın tüm yönlerine renk getiren
kapsamlı mürekkep çözümlerini sunuyor. Ürünleriyle basılan
malzemeler arasında moda tekstili, ev dekorasyon malzemeleri,
tezgah üstleri, ve karolar var. Böylece Bordeaux bir kez daha
sınırları zorluyor. Bordeaux ‘tüm kumaşlar için tek mürekkkep’
konseptiyle yeni tekstil mürekkebini tanıttı ve tek ve basit bir
dijital baskı hattı üzerinde aynı mürekkebi farklı kumaş türleri
üzerinde kullanacak. Yeni su tabanlı pigment mürekkep dijital
tekstil baskısında yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor ve
baskı süreçlerini basitleştiriyor. Buna ek olarak söz konusu mürekkepler dijital tekstil baskısı maliyetlerinde ciddi bir düşüş
sağlıyor, çünkü tekstil üreticilerinin her türlü kumaş üzerine
aynı mürekkeple baskı yapmasına olanak tanıyor. Üstelik sonuç
her seferinde mükemmel oluyor. Bordeaux, endüstriyel baskıya
yönelik çözümlerini de geçtiğimiz aylarda piyasaya sundu.

Tekstil için tek bir pigment mürekkebi

Bordeaux Pazarlama Müdürü Guy Evron: “Tüm inkjet çözümlerini içeren tek bir marka ile yeni bir yaklaşım getiriyoruz” dedi ve
şöyle devam etti: “Tekstile yönelik yeni çözümümüz, yani tüm kumaş türleri için tek bir pigment mürekkebi, sadece tekstil baskısı alanını değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda matbaa sahiplerinin her zaman aradığı o eksik parçayı da sunuyor. Solventimiz
sayesinde UV ve şimdi de tekstil baskı üreticileri, tek ve güvenilir bir kaynaktan destek almanın avantajını yaşayabilecekler.”
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HP Latex ürünleri, Mat Kağıt A.Ş. hizmet farkı ile
Türkiye pazarında hızla büyümeye devam ediyor

Metin Gönülkırmaz
Mat Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama
Müdürü
HP Latex teknolojisi hakkında bilinmesi gerekenler

HP, Latex ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir,
dünya genelinde 30 bin in üzerinde Latex ünitesi bulunmakta.
Sign & display endüstrisindeki solvent mürekkep kullanımından, HP Latex mürekkep teknolojisine dönüşümün ne kadar
hızlı olduğunu görmekteyiz. HP Latex ürünlerimiz için Türkiye
genelinde hizmet verdiğimiz ünite sayısı ise toplam 500’ün üzerindedir.
HP Latex ürünlerimizin en büyük avantajlarından biri, çevreye
karşı gösterdiği hassasiyet ve sağlığa yönelik duyarlılığıdır. Çocuk odaları, hastaneler gibi sağlığın ön planda olduğu yerlerde
hiçbir endişeye gerek kalmadan tüm alanlar HP Latex baskı ile
kaplanabilmektedir. Türkiye pazarı Latex’in sağladığı avantajlar açısından oldukça bilinçlendi, ancak çok küçük bir kesim
olduğunu belirtmeliyim maliyet odaklı olan bazı şirketler, baskı
maliyetini düşük tutabilmek için eco solvent mürekkep kullanan
model makineleri hala kullanıyorlar. Bizim öncelikli hedefimiz
dijital baskı alanında özellikle iç mekanlar da sağlığın ön planda tutulduğu bir pazarın oluşması. Bu sebeple özellikle iç dekorasyon alanında son kullanıcıları bilinçlendirme çalışmalarımız
devam etmektedir.
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Dünya genelinde 30 binden fazla Latex baskı ünitesi çalışmaktadır, ayrıca HP Latex mürekkebi ile 350 milyon metrekareden
fazla baskı yapıldığı belirtilmektedir. Kurulumların %15’inden
fazlası, hali hazırda HP markalı iki ya da üç baskı makinesi olan
firmaların tekrarlayan satın almalarından meydana geliyor. HP,
dünyada dijital geniş format baskı sistemleri alanında zirvede
yer alan üreticilerden biri konumundadır. HP Latex baskı modelleri genel olarak bütün dünyada yeni bir endüstri standardı
oluşturmuştur. Birçok medya üreticisi firma tarafından desteklenmektedir. Bu çerçevede, 75’den fazla medya üreticisi ile 390
dan fazla medya ürünü HP Latex baskı makinelerinde baskı yapılabilir sertifikası taşımaktadır.

Müşteri talep ve ihtiyaçları bizim için her zaman ön
planda

Türkiye mümessili olarak hizmet vermekte olduğumuz birçok
marka bulunmaktadır, ancak HP’nin en önemli özelliği müşteri odaklı olmasıdır. HP her zaman müşterisinin ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak ürünleri geliştirmektedir.
Yatırıma yönelik çalışmaların yapılması ve ürünlerin tanıtımı, sahada tüm teknik servis ihtiyaçları, sarf ürünlerinin temini gibi
hizmetleri biz Mat Kağıt A.Ş. olarak karşılamaktayız.
HP Latex ürün grubunda bulunan güncel ürünlerimizi şu şekilde
sıralayabiliriz. Başlangıç seviyesi olarak düşünebileceğimiz 775
ml. kartuşlar ile çalışan HP Latex 315 modelimiz bulunmaktadır.

Bu ürünümüzün baskı genişliği 137 cm enindeki bobinler için
uygundur. Yine 775 ml. kartuşlu modellerimizde HP Latex 335
ve 360 modellerimiz bulunmaktadır. HP’nin müşteri odaklı çalışma yürüttüğüne yönelik yakın zamanda yaşadığımız bir Örneği
sizlerle paylaşmak isterim; müşterilerimiz daha az mürekkep
sarfiyatı verebilecek fakat endüstriyel olmayan, giriş seviyesi
makineler grubunda, maliyet çözümü talepleri vardı, bu yönde
bir makine isteniyordu, HP bu noktada çok hızlıca buna cevap
verip 3 lt. mürekkep hazneleri olan HP Latex 375 ve daha sonra
HP Latex 570 modellerini üretti. Bu yeni ürünlerimiz ile müşterilerimiz çok çeşitliliğe sahip işler için teklif verebilme imkanı
sağladılar. Bu ürünlerimiz ile çok başarılı üretim performansı
yakalayan müşterilerimiz hızlıca endüstriyel modelimiz olarak
bilinen, HP Latex 3200 serisine geçiş yaptılar.
HP Latex 3200 model makinelerimiz ile max. 320 cm. eninde veya
çift bobin olarak 160 cm. eninde duvar kağıtları veya çok çeşitli
malzemeler basılabilmektedir. Daha ağır veya geniş çapta bobin bağlayıp baskı yapmak isteyen firmalar için HP Latex 3600
ve en son Fespa Berlin 2018 fuarında sunulan HP Latex 3800 Jumbo Printer ürünümüz bulunmaktadır. Bu model makinelerimizde
10 litrelik mürekkepler kullanılmaktadır. Ayrıca fuarda HP nin
geliştirmiş olduğu ve ilk defa Fespa Berlin 2018 fuarında tanıtımı
yapılan HP Latex R2000 Plus Printer ürünümüzden bahsetmek
isterim.
Bu ürünümüz su bazlı HP Latex mürekkep kullanan fakat sert
levhalara, max. 5 cm. kalınlığındaki malzemelere direk baskı
yapabilen bir üründür. Sert malzemelerde bu güne kadar baskı yapılabilen mürekkep teknolojisi UV mürekkeplerdi, ancak
bu mürekkep yapısında da çeşitli çevre ve sağlık problemleri
bulunmaktadır. HP bu durumu da göz önünde bulundurarak bu
konuya toplam çözüm getirmiştir. Yeni ürünümüz ile akrilik lev-
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halara, MDF laminant ürünlere, PVC plakalara, alüminyum levhalar yada alüminyum kompozit panellere, foam PVC’lere, oluklu
karton ürünlerinin tamamına direk baskı yapılabilmekte olup
aynı zamanda mürekkep zeminde ekstra bir tutucusuna ihtiyaç
duymadan çizilmeden kalıcı baskılar yapılabilmektedir, sadece
cam, fayans ve sac levhalar için alt primer kullanılmasında fayda
olabilir.
HP Latex R2000 ürünümüz ile çıkan en önemli yeniliklerden biride ilk defa HP Latex mürekkepler sınıfında beyaz mürekkep
sunulmasıdır. UV beyaz mürekkeplerde kısa zamanda sararma,
solma, çatlama gibi problemler bulunmaktaydı, HP Latex beyaz
mürekkepler de bu problemler tamamen ortadan kalkmış durumdadır. Diğer renkler gibi beyaz mürekkebimiz standart kullanıma sunulmuş olup, her hangi bir fiyat farkı olmadan satışa
sunulmuştur. İşte bu tür gelişmeler HP’nin Ar-Ge ye ve müşteri
taleplerine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir.

Yeni bir alan, iç dekorasyon…

HP, latex teknolojisiyle dekorasyon pazarına giriş yaptı ve tasarımcılara isteğe göre duvar kaplamaları, stor perde, yer döşemesi ve diğer iç mekan uygulama alanlarında kendilerini ifade
edebilmeleri için yeni imkanlar kazandırmıştır. HP’nin bu yeni
alandaki gücüne bakacak olursak, dünyada 1 milyondan fazla
duvar kağıdı rulosu, HP Latex baskı teknolojisi kullanılarak basıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın %80’i baskı hizmeti sağlayan
firmalar tarafından oluşturulmakta olup, 3 binden fazla müşterinin, bu amaçla Latex teknolojisini kullandığını görüyoruz.
HP’nin, dünyanın bir çok yerinde, bilinen 81 ülkedeki müşterileri
iç mekan tasarımlarını WallArt çözümünü kullanarak yapıyor fakat Türkiye de bu çözüm çok fazla kullanılmamakta, önümüzde
ki süreçte bu uygulamanın daha aktif kullanımına yönelik çalışmalarımız olacak.

HP Latex mi? Eco Solvent mi?
1-Maddi Değer

Genellikle ilk önce yazıcıların fiyatlarına bakılır. Aslında bu şekilde bakıldığında çoğu zaman bazı detaylar gözümüzden kaçar
ve farkında olmadan, tabiri caizse elma ile armutu karşılaştırmış
oluruz. Makina fiyatları karşılaştırması yapılırken, genelde ilk
bakılan teknik bölüm, makinanın baskı hızıdır. Birçok üretici makinanın genel özelliklerini yayınlarken, çıkabileceği en yüksek
hızı belirtir, ancak bu durum, genel olarak bütün resmi görmemizi sağlamaz.
Farklı baskı modlarına ve hızlara bakmak yerine benim tavsiyem, aynı baskı kalitesini verecek hızları karşılaştırmak. Bu
işlem, hem yakın mesafeden bakılmayı gerektiren iç mekan
baskılar için, hem de uzak mesafeden bakılması gereken dış
mekan baskılar için uygulanmalıdır. Bu işlem size elma ile elmayı mukayese etme şansını tam anlamıyla verecektir.
Ayrıca, makina ile beraber aynı fiyat içerisinde sizlere sunulan
diğer artı değerleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Mesela, HP’nin bazı modellerinde makina ile beraber RIP programı
verilir fakat bazı modellerimizde de RIP programı yoktur. RIP
programı olmayan modeller, daha çok düşük hacimli baskı yapma ihtiyacı duyan müşterilerin işlerini kolaylaştırmak amacı ile
hazırlanmıştır. Bu tarz makine modellerimizin bulunmasındaki
ana sebep, genellikle işe yeni başlayan firmalar veya düşük hacimli uygulamaları olan firmalara uygun çözüm sunabilmektir.
Fakat, yüksek hacimli baskılarınız varsa veya işleriniz daha çok
çeşitlilik arz ediyorsa o zaman Onyx yada Caldera gibi profesyonel bir RIP kullanabileceğiniz modellerimizi tercih etmeniz
gerekmektedir. Bu tür nedenlerle HP Latex 315 ve Latex 335 modellerimizde dahili RIP (onyx yada caldera verilmez) verilirken,
HP Latex 365, Latex 375 ve Latex 570 modellerinde müşterimizin
alışkanlığı yada istekleri doğrultusunda Onyx yada Caldera RIP
programı verilir.
Ayrıca makina ile beraber verilen garanti, servis ve bazı uygulama hizmetlerini de göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Mesela HP Latex 365, 375 ve 570 modellerinde makina içerisinde
doğru renkleri basabilmeniz için spektrofotometre bulunmaktadır, cep telefonunuzdan tüm HP Latex yazıcılarınızı kumanda
edebileceğiniz HP Latex Mobile uygulaması ve iç mekan dekorasyon ve tasarımınızı yapabileceğiniz HP Wallart çözümü ücretsiz olarak tüm Latex müşterilerine sunulmaktadır. Bu nedenle
makina fiyat karşılaştırması yaparken işlerinize değer katacak
olan diğer detayları da göz önünde bulundurmanızda fayda var.
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2- Mürekkep ve diğer baskı maliyetleri

Genelde karşılaştırmalarda mürekkebin litre fiyatları karşılaştırılır. Oysa karşılaştırılması gereken toplam baskı maliyetleri
olmalıdır. Litre fiyatlarını karşılaştırmak en kolay ve yanıltıcı
yöntemdir. Mürekkebin baskı esnasında verimli bir şekilde çalışması ve baskı esnasında ihtiyaç duyulan baskı kalitesi için yeterli ve doğru miktarda mürekkep harcaması çok önemlidir. Kafaların temizliği ve diğer rutin bakımlarda harcanan mürekkep
israfları hiç küçümsenmemesi gereken maliyetlerdir.
HP Latex yazıcılarında mürekkep israfı neredeyse yoktur, birçok eco solvent yazıcılarda bu durum toplam mürekkep maliyetine %5 ile %10 arasında ilave mürekkep maliyeti getirmektedir.
Kafa ve temizlik malzemeleri maliyetleri de toplam baskı maliyetlerine eklenmelidir. HP Latex modellerinde, termal inkjet
teknolojisini kullanmaktadır. Baskı kafaları her hangi bir teknik
servis müdahalesine gerek kalmadan müşterimizin operatörü
tarafından değiştirilebilir bir sarf ürünüdür. Baskı kafalarının
değişiyor olması ilk bakışta maliyeti artıracak bir unsur gibi görünür fakat kesinlikle böyle değildir. Baskı kafalarının fiyatları
çok uygun fiyatlarda olduğu için toplam maliyetiniz içinde yansıması çok küçük oranlardadır fakat sağladığı en büyük avantaj, baskı kalitesi her zaman yeni alınmış bir makinanın baskı
kalitesindedir. Eco solvent yazıcılarda ise Piezo teknolojili kafalar kullanılır. Bu kafalar daha uzun ömürlüdür ancak çok daha
pahalı kafalardır. Ayrıca baskı kalitesi zamanla giderek kötüleşir ve değiştirmeniz gerekir. Örneğin baskı esnasında bir kağıt
sıkışması yada kafalara çarpması sonucunda kafaların bozulma
riski oldukça yüksektir. Genellikle bu kafaların değişme sebebi
genellikle malzemelerin kafaya çarpması sonucudur oluşmaktadır. Bu değişimin maliyeti de birkaç bin dolar demektir. Baskı
sonuçları üzerinde, adil bir karşılaştırma yapmak gerekirse, eco
solvent yazıcılarda orijinal baskı kalitesini yada birere bir Latex
kalitesini tutturabilmek için yılda en az 1-2 kez kafa değiştirmeniz gerekmektedir.

3-Malzeme ve uygulamalar

HP Latex ve eco solvent teknolojisini karşılaştırırken göz önünde bulundurmanız gereken diğer bir konu da malzeme ve uygulama çeşitliliği. HP Latex in en önemli özelliğinden biri de çok
çeşitli malzemeleri kullanabiliyor olması. HP Latex modelleri,
sadece folyo, branda basmakla kalmaz aynı zamanda duvar kağıdı, kanvas, pvc yada polyester filmler, polyester bazlı tekstil
materyalleri gibi çok çeşitli malzemeleri de baskı yaptırabilir-

siniz. Fakat eco solvent mürekkepler durum böyle değildir, mürekkep üreticisi firmanın ürettiği mürekkep yapısına uygun materyal kullanmanız gerekir, üretici firmanın ürününe bazı ürünler
uygun olur, bazı ürünler uymaz, bu sebeple genellikle daha pahalı baskı malzemesi alımı yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca
HP Latex modelleri için son dönemde yanlış veya eksik olarak
bilinen bir konuyu da aydınlatmak isterim. HP Latex ürünlerimizin eski modellerinde ısıtma sistemi rezistans ile yapılıyordu,
bu modellerimizde elektrik sarfiyatı şuan ki modellerimize göre
daha yüksekti. Şu anda sahada bulunan modellerimiz, HP Latex
300 ve 500 serisi ürünlerde ısıtma sistemi değişti ve elektrik
sarfiyatı çok yüksek oranda düştü. Ayrıca bu çözüm ile beraber
ısıya karşı hassas olan malzemelere de baskı yapabilme imkanı
ortaya çıktı. Özellikle pazarda çok kullanılan ucuz branda ve PP
malzemelere de baskılar çok rahatça yapılabilmektedir.

4-Baskı kalitesi ve dayanıklılık

Baskı kalitesi denildiğinde birçok konuyu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Hem HP Latex hem de eco solvent yazıcılarda fotoğraf kalitesinde yüksek baskı kalitesi elde edebilirsiniz. Ancak HP Latex’in sağladığı en büyük avantaj bu kalitenin
ne kadar kolaylıkla elde edildiği ve aynı kalitenin daha sonraki
baskılarda da elde edilebilmesidir. Yüksek kalitedeki sürekli
baskılar sadece belli uygulamalarda değil çok çeşitli uygulamalarda da alınıyor olması önem taşımaktadır. Özellikle duvar kağıdı baskılarında yan yana uygulanan kağıtlar arasında ton farkı
olmaması gerekir. Bunu uzun süreli ve sürekli sağlayabileceğiniz teknoloji, HP Latex modellerinde bulunmaktadır. Baskı kalitesinin yanında baskının dayanıklılığı da çok önem taşımaktadır.
Baskının dayanıklılığını, solmaya ve çizilmeye karşı şeklinde ikiye ayırmaktayız. Solmaya karşı dayanıklılığa baktığımızda, hem
HP Latex, hem de eco solvent pigment mürekkepler kullanmaktadır. Her ikisi de solmaya karşı dayanıklılıkta yaklaşık olarak
aynı sonucu verir. Eğer kullanılan baskı malzemesi Avery veya
3M gibi iyi kaliteli ve doğru malzeme kullanılıyorsa, HP Latex
modellerimiz ile dış mekanda laminasyonsuz 3 yıl, laminasyonlu
olarak 5 yıl solmaya karşı dayanıklı baskılar elde edersiniz.Ancak üçüncü jenerasyon HP Latex mürekkeplerinde elde edeceğiniz eşsiz bir özellik mevcuttur.
Bu teknoloji ile aldığınız baskılar çizilmeye karşı dayanıklıdır.
Bu da size hem maliyet hem de uygulama kolaylığından dolayı
zaman kazancı sağlatacaktır. Eco solvent yazıcılarda alacağınız
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baskılar kolaylıkla çizilebildiğinden dolayı, baskıyı koruyabilmek için laminasyon kaplamanız gerekmektedir. HP Latex 300,
500 ve 3000 serileri üçüncü jenerasyon mürekkep kullanmakta
olup, bunlardan alınan baskılar çizilmeye karşı dayanıklı baskılardır ve Laminasyon gerektirmez. Özellikle araç kaplamalarında çok büyük uygulama kolaylığı ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

5-Aynı gün teslimat

Göz önünde bulundurulması gereken son nokta ve hatta en
önemlisidir. Teknolojinin gelişmesi ile çok daha rekabetçi bir
ortamda bulunuyoruz. Bu nedenle artık, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek, gerektiğinde istenilen gün içerisinde
teslimatı gerçekleştirebilme kabiliyeti çok büyük bir önem arz
etmektedir. Tabii ki makinaların baskı hızı çok önemli fakat kesinlikle yeterli değil. Eco solvent ile basılan baskıların birçoğu
laminasyon gerektirir. Laminasyon deyip geçmeyelim, çünkü laminasyonu uygulamadan önce eco solvent baskılı malzemenizi
en az 24 saat solvent buharının okside olabilmesi için havalandırmanız gerekmektedir. Yani en hızlı eco solvent yazıcınız da
olsa 24 ile 48 saat arasında beklemek zorundasınız. Eğer bu
bekletme işlemi yapılmaz ise, birkaç gün sonra laminasyon altında hava kabarcıkları görünmeye başlar. HP üçüncü jenerasyon
Latex mürekkeplerinde böyle bir durum söz konusu değildir.
Baskılar kuru, bitmiş ve uygulamaya hazır vaziyette makineden
çıkar. Bu nedenledir ki birçok eco solvent kullanıcısı makinalarını HP latex ile değiştirmiş ve bu değişim hızla artarak devam
etmektedir. Benim yatırımcılara tavsiyem, yatırım yapmadan
önce firmalardan birçok referans almaları, yatırım yapmayı düşündükleri ürünlerle ilgili kullanıcılarla konuşmaları ve yatırımlarını ona göre şekillendirmeleridir. Daha da önemlisi, makinayı
kendilerinin test etmesi. Kendi malzemeleri üzerine deneme
baskıları alıp sonucu görmeleri de karar vermelerine yardımcı olacaktır. Yatırım yapmadan önce firmalardan bunların talep
edilmesinin atıl yatırım yapmamak adına çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Şirketimizde yatırım yapmak isteyen firmalar için
demo makinemiz bulunmakta, müşterilerimiz baskı yapmak istedikleri malzeme ile gelip, deneme baskılarımızı yapıp, yapılan
baskının metrekare mürekkep maliyet analizlerine varıncaya
kadar kendilerine çok detaylı bilgilendirmelerde bulunuyoruz,
HP Latex modelleri hakkında bilgi almak isteyen herkesi şirketimizdeki demo merkezimize davet ediyoruz.

Yüksek hızlı endüstriyel
LED UV hibrit inkjet baskı sistemleri
İç ve dış mekan uygulamaları için 2,05 m baskı genişliğine sahip yüksek hızlı endüstriyel
LED UV hibrit inkjet baskı sistemleri.

Geniş format Hibrit Anapurna H2050i LED, sınıfının en düşük
baskı maliyeti ile yatırımcısına büyük bir avantaj sunuyor. 6 renk
+ beyaz mürekkep konfigürasyonu ile cihaz 2,05 m genişliğe
kadar baskı yapıyor, iç ve dış mekan uygulamaları, tabaka ve
rulo geniş format işler için yüksek kalite ile yüksek üretkenliği
birleştiriyor. UV LED lambalar ile donatılan cihaz, daha çeşitli
medyalar üzerine baskı yapmanın yanı sıra enerji, maliyet ve
zamandan tasarruf elde etmenize olanak sağlıyor. Beyaz mürekkep işlevi arkadan ışıklandırmalı uygulamalar için şeffaf bir
malzeme üzerine veya spot renk olarak beyaz renk baskı yapılmasına imkan veriyor.

reklam panelleri gibi kaplamasız sert malzemeler üzerine de
en iyi kalitede baskılar üreten cihaz aynı zamanda ahşap, metal, cam veya kişiye özel eşyalar gibi niş ürünlerin baskılarının
yapılması ya da mimari ve iç mekan dekorasyonunun yaratılması için de kullanılabiliyor. Özel mürekkepleri ve LED lambaları
sayesinde az ısının kullanılması, çok çeşitli malzemeler üzerine
baskı yapmanıza olanak sağlıyor. Bunun sonucunda da, ısıya duyarlı malzemelerin yanı sıra folyo ve laminanttan coated kağıtlara, PET, polipropilen, yumuşak köpük kartonlar veya endüstriyel
filmlere kadar her malzeme üzerine baskı yapabiliyor.

En iyi kalite
Endüstriyel teknoloji ürünü

Daha ağır iş yükleri için sağlam ve sanayi tipi tasarlanmış konsept ve en yeni nesil yüksek hızla ateşleme baskı kafaları bulunan hibrit AGFA Anapurna i-serisi, UV-LED kürleme özelliği ile
yüksek verim sağlarken aynı zamanda keskin baskı kalitesine
ulaşıyor. Maksimum hızda bile tüm yüzeylerde kaliteli baskı
seviyesine ulaşmanızı sağlayan cihaz sayesinde, en zorlu müşteriler bile memnun kalıyor. Kenar boşluksuz baskı veya çoklu
tabaka baskısı üretkenliği daha da arttırıyor.

Malzeme ayırt etmeksizin çok çeşitli uygulamalara baskı

UV-LED özellikli Anapurna H2050i, uygulamalarınızın çeşitliliğini arttırdığı için işletmenize çok yönlülük kazandırıyor. Film, vinil, kağıt, banner, kanvas ve tekstil gibi ruloların yanı sıra oluklu
mukavvalar, sert plastikler, sergi panelleri, sahne görselleri ve
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Anapurna H2050i LED printer, güçlendirilmiş belt sistemi ve encoader sayesinde, yüksek düzeyde hassas nokta ateşleme yapabiliyor, bu da mükemmel görüntü kalitesi ortaya koyuyor ve bu
görüntü kalitesi, degrade ve çoklu katman özellikleri ile daha
da iyileştiriliyor. Sekiz adet bulunan ve her hızda 12 pikolitrelik
ateşleme yapabilen baskı kafası zeminli işlerde homojen baskı
imkanı 4 puntoya kadar yüksek detay, yumuşak degrade geçişler ve düşük mürekkep tüketimi sunuyor.

Multiple board ve otomatik board baskısı

Opsiyonel olarak sunulan otomatik tabaka besleyicisi ile üretkenlik önemli oranda arttırılır ve bu masa sayesinde 4 adede
kadar tabakanın durmaksızın baskısı yapılabilir. Kenarsız baskı
özelliği sayesinde ilave bir son işleme gerek duyulmadan baskılar kullanıma hazır halde üretilmiş olur.

UV LED Kürleme

AGFA inkjet baskı sistemleri, hava soğutmalı 16 Watt/cm² gücünde UV LED lambalar ile donatılıyor, bunun sonucunda da
ekstra iş oluşması, maliyet tasarrufu elde edilmesi ve çevre
dostu olması ile bağlantılı olarak çok sayıda benzersiz avantaj
ortaya çıkıyor:
- Minimal ısı çıkışı sayesinde, UV LED kürleme sistemi sayesinde çok çeşitli medyalar üzerine ve özellikle ısıya karşı daha hassas yüzeylerde, bükülme veya kırışma olmaksızın baskı yapılabiliyor. Daha az ısı oluşumu, hız arayanlar için aynı zamanda çok
dengeli ve keskin çift yön baskı yapabilme anlamına geliyor.
- LED lambalar makinedeki operasyonların daha hızlı olmasını
ve buna bağlı olarak da üretkenliğin artmasını sağlıyor ve ısınma süresi olmaksızın anında açılabiliyor / kapatılabiliyor.
- Civalı lambalar 1.000 saat dayanırken LED’ler 10.000 saatten
fazla dayanıyor ve kullanım ömürleri boyunca verimliliği azalmadan devam ediyor. Lambaları değiştirirken duraklama yaşanmıyor ayrıca, sarf edilebilir lamba maliyetleri de olmuyor. UV
LED lambaların kullanım ömrü yazıcının kullanım ömrü ile aynı
doğrultuda oluyor.
- LED’lerin maksimum enerji sarfiyatı modül başına 1 kWh olurken UV-civalı lambaların enerji sarfiyatının ise 4 kWh olması büyük bir güç tasarrufu sağlıyor. Bu tasarruf cihaz başına 2 kWh
(baskı esnasında) - 8 kWh (sürekli sarfiyat) arasında değişiyor.
- UV LED lambalar civa içermediği için, sarf malzemelerine ve
ilgili maliyetlere olan ihtiyaç önleniyor.
- LED’ler sayesinde, havalandırma ile dışarı atılması gereken
ozon gazı üretilmiyor.

Asanti yalnızca RIP değil, aynı zamanda iş akışınızı
yönetiyor

Agfa Graphics’in tüm geniş format yazıcılarındaki gibi, hibrit
Anapurna LED yazıcılar da Agfa Graphics’in üretim proseslerini
düzene sokan, üretkenliği arttıran ve sürekliliği koruyan Asanti
wide-format iş akış yazılımının da dahil olduğu entegre bir çözümün parçası. Tüm AGFA modellerinde ücretsiz olarak sunulan
Asanti yazılımı sayesinde tüm baskı süreçlerinizin entegrasyo-
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nunu sağlayarak hataları ve fireleri ortadan kaldırıyor. Bu, kontrol dışı baskı maliyetlerini azaltmanıza ve zaman kazanmanıza
imkan sağlıyor.

Hassasiyet ve süreklilik

İşlenecek doya tiplerinin çeşitliliği baskı süreçlerini önemli
ölçüde yavaşlatıyor ve genellikle hatalara sebebiyet veriyor.
Asanti yazılımı ile bu zorlukların üstesinden geliniyor. Farklı
medyalar için farklı baskı ayarları bir veri tabanında depolandığı için Asanti, uygun özellikleri hızlıca çağırabiliyor ve bunları
uygulayabiliyor. İşleme, görüntü ve renk kalitesi otomatikleşiyor
ve Asanti, baskı öncesinde dosyaları kontrol ediyor. Bu özellik,
operatörün işini önemli oranda basitleştirerek bekleme süresini
azaltıyor ve baskı öncesinde sorunları etkin şekilde yakalayarak
üretkenliği artırıyor.

Yeni GUI (Grafik kullanıcı arayüzü)

Asanti GUI, gelişmiş ön izleme seçenekleri sayesinde görsel
düzenlemelerinize imkan sağlıyor ve bu sayede operatörler tam
olarak ne basacaklarını ekrandan izleme imkanı buluyor. Bu,
makineye gelen iş ile çıktı arasındaki potansiyel hataları ortadan kaldırıyor. GUI, makine başından bütün baskı parametrelerine ulaşmanızı sağlarken, son andaki değişikliklere hızlı yanıt
vermenizi kolaylaştırıyor. Baskıya geçilen işin ilerleyişi hakkında detaylı bilgi veren Asanti ara yüzü, sizin başka işlerinize yoğunlaşmanıza olanak sağlıyor.

SureColor SC-F9300

Epson’dan Tekstil Baskısında
Yeni Amiral Gemisi
Epson, geniş format tekstil yazıcısı ailesine yeni bir model daha ekledi.

SureColor SC-F9300 tüm tekstil materyallerinin yanı sıra yumuşak tabelalar ve farklı promosyon ürünlerine de baskı sunuyor.
Süblime, hızlı ve yüksek hacimli baskı için tasarlanan yeni SureColor SC-F9300 kaliteyi ve güvenliği maksimize ediyor.

En karmaşık tasarımlarda bile tam ayrıntısıyla net baskı

Yarı ton (Half Tone) modülü, arama tabloları ve mikro dokuma
içeren, boya süblimleştirmeye yönelik yeni Epson Precision Dot
teknolojisi, baskı kalitesinde anında görülen bir fark yaratmaya
yardımcı oluyor ve ürünün kutudan çıktığı haliyle kaliteli sonuçlar almayı kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra, Epson’un Geniş CMYK
giriş profili, UltraChrome DS mürekkeplerle bir araya gelerek
en karmaşık tasarımların bile baskıda doğru bir şekilde oluşturulması için elde edilebilecek maksimum renk gamını sağlıyor.
Kırışma ve kafa çarpması gibi yaygın olarak görülen sorunları ortadan kaldıracak gelişmiş alma ve diğer güvenlik özellikleriyle
birlikte iş verimliliğini yükselten yeni model, 108,6 m²/sa. değerine varan yazdırma hızına sahip. Epson SureColor SC-F9300’de
bulunan yazılım çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor.

Bebekler için de güvenli

SureColor SC-F9300, Oeko-Tex Eco Passport sertifikasına sahip
ve Japonya’nın ev ürünlerine yönelik AZO testini geçmiştir. Bu
sertifika ve test; SC-F9300 ile UltraChrome DS mürekkepleri kullanılarak üretilen giysiler ve tekstil ürünlerinin bebekler de dahil olmak üzere çocuklar ve yetişkinler tarafından giyilmesinde
hiçbir sakınca olmadığını gösterir.

Temel özellikler:

• 108,6 m²/sa. değerine varan daha yüksek baskı hızları
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• Tüm bileşenler, yazılım ve sarf malzemeleri Epson tarafından
üretilir
• Grenliliği ve şeritlenmeyi ortadan kaldırmak için yarı ton modülü, LUT ve mikro dokuma içeren, boya süblimleştirmeye yönelik yeni Epson Precision Dot teknolojisi
• İnce kağıtla (40g/m²) bile daha yüksek makara doğruluğu
• Yeni Epson Edge Print RIP yazılımı ve Epson Edge Kontrol
Paneli, hemen yazdırmaya başlamanıza olanak sağlarken LFP
Accounting Tool da işletme maliyetlerinizi takip etmenize yardımcı olur.
• Oeko-Tex Eco Passport sertifikası¹ ve AZO testinden geçme
• Epson UltraChrome DS mürekkep, mükemmel ışık/yıkama
hızı ve aşınma/terleme direnci ile canlı renkler, keskin konturlar ve yumuşak geçişler üretir
• Kırışmayı azaltmak için optimize edilmiş baskı levhası şekli
• Kafa çarpmasına karşı koruma sağlamak için yeni yazdırma
kafası koruyucusu
• Bakım ihtiyacını azaltmak için toz toplayıcı ve silme sistemi
• Yüksek doğrulukta kağıt besleme için büyük çaplı SMAP silindir
• Epson’un Geniş CMYK giriş profili sayesinde geniş renk gamı
• Çeşitli RIP yazılımı için kapsamlı destek
• LED Aydınlatma ve kaldırma kolu, daha kolay kurulum ve kolay baskı doğrulama anlamına gelir
• Mükemmel bir istikrarlılık sağlayan sağlam yazıcı yapısı
• Otomatik başlangıç eğriliği düzeltmesi (Auto Skew Correction)
• 720 x 1440 dpi görüntü kalitesi sağlayan yüksek çözünürlük
• 30 -55°C derecede ısı veren baskı levhası sonrası ısıtıcısı tarafından desteklenen hızlı kuruma

Dijital Baskıya
Çeşitlilik ve Kârlılık Getiren Teknoloji
Ricoh’un yeni çözümleri ile kârlılıklarınızı artırarak işlerinizi genişletebilirsiniz.

Ricoh, Messe Berlin’de Salon 3.1’de bulunan 224 metre karelik
A50 numaralı standında baskı ve iletişim işletmeleri ile birlikte,
hareketli bir sektör olan reklam sektöründe yeni fırsatlar dünyasının nasıl açılacağını anlatıyordu. Standda yer alan beş farklı
alanda flatbed, geniş format, DtG, direkt konfeksiyon üzerine
baskı, tabaka baskı ve inkjet baskı kafası alanındaki en son teknolojiler sergileniyordu.
Çeşitli Ricoh sistemlerinden çok sayıda baskı örneğinin yer aldığı bir uygulama ve yazılım stüdyosu alanında ise, ilave fırsatlar
vurgulandı. Bu da ziyaretçilerin yenilikçi olmak için sunulan çeşitli seçenekleri keşfetmesine yardımcı oluyordu.
Ricoh Yöneticileri ile bir stand turu yaptık. Bianchi köşesini,
DtG köşesini dinledik. Geniş format flatbed UV baskı makinesi
Ricoh Pro T7210’u ise Ticari ve Endüstriyel Baskı Gurubu Satış
ve Pazarlama Müdürü Steve Wilson’dan dinledik. Wilson, Ricoh
olarak bu alana çok yeni girdiklerini, anlatıyordu. Ancak Ricoh
sahip olduğu kendi teknolojileri sayesinde çok hızlı bir şekilde
yol almış. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında duyurulan T7210, Ricoh’un
ilk UV flatbed makinesi. 2.1 x 3.2 metre baskı alanına sahip ve
baskı yapabildiği malzeme maksimum kalınlığı 11 cm. Standart
modda 50 m2 hızlı modda ise 100 m2/saat hızla çalışan fladbed
yazıcı şirketin aynı zamanda endüstriyel baskı alanına girişinin
de işaretçisi. 12 adet Ricoh MH54 baskı kafası kullanıyor ve tabii
Ricoh’un kendi UV mürekkebini.
Ricoh FESPA’da uygulamaların çok yönlülüğünü gösteriyordu
Ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken yerleden biri de Bianchi Corner’dı. Ünlü İtalyan performans bisikleti firmasının son
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teknoloji bisikletleri ile birlikte özel in-store branding malzemelerini sergilediği tipik bir Bianchi mağazası şeklinde düzenlenmiş köşedeki her şey Ricoh teknolojisi kullanılarak üretildi.
Resimden kontrol edebilirsiniz. Tüm bu baskılar için T7201 UV
flatbed yazıcı, L4160 lateks yazıcı ve Ri 100 ve Ri 600 yazıcılar
kullanılmış.
Rengin güc teması ile yapılan şovda bir baskı ormanı oluşturulmak istenmişti. Bunun için de karton baskılar, froex baskılı gitarlar, PVC bannerlar, tişörtler, şapkalar vb.
Carton board ambalaj numunelerinin yanı sıra baskı yapılmış
cam, ahşap, fayans ve alüminyumlar da gösterilecek. Bu yaratıcı
karma Pro T7210’un Forex guitar’ları ve Ricoh Pro L4160 tarafından üretilen PVC banner’ların yanı sıra Ricoh’un esnek direct to
garment üretim sistemleri Ri 100, Ri 3000 ve Ri 6000 tarafından
yaratılan jungle temalı T-shirt’ler, sweatshirt’ler, çantalar ve şapkalar ile iyileştirilecek.
Ricoh Europe, Ticari ve Endüstriyel Baskı Grubu, Ticari Inkjet İşletmesi Başkanı Graham Kennedy ise: “Bu gür baskı ormanında
PSP’lerin kârlılığa giden aydınlık bir yol oluşturmasına yardım
etmek istiyoruz. Bu nedenle sürekli gelişen ve genişleyen yenilikçi sistemler ve çözümler portföyümüz, herhangi bir operasyonun yeni gelir akışlarını aramasını destekleyen yüksek kaliteli
uygulamaları garanti ediyor.”
Ricoh’un Ricoh Pro C7200x technology platform ise EDP ödülü
kazandığı da FESPA Fuarı sırasında yapılan EDP Awards programı ile duyuruldu.

Set Reklam Makineleri,
lazer üretimiyle bir adım önde
Set Reklam Makineleri, üretime başladığı lazer makineleriyle dikkatlerini üzerine çekmeyi
başardı. Makinenin kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanması firmayı daha da memnun etti.

Set Reklam Makineleri, üretime başladığı lazer makineleriyle
dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Makinenin kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanması firmayı daha da memnun etti.
Bu anlamda Set Reklam Makineleri, yeni modellerle lazer çeşitlerini daha da geliştirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili olarak Set
Reklam Makineleri Müdürü Ömür İltaş sorularımızı yanıtladı.

Endüstriyel reklam sektörünün ilk 6 aylık performansına
ait izlenim ve görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Ömür İltaş: 2018 yılı ülke ekonomisi bakımından zor bir başlangıç oldu. Döviz kurundaki hareketliliğin bütün sektörleri etkilediği gibi sektörümüzü de olumsuz yönde etkilemiş olup bizim
gibi birçok firmayı yerli kaynaklarımızdan faydalanma konusunda itici güç olmuştur. 2018 yılında özellikle imalatını yapmış olduğumuz Laser makinelerimiz konusunda başarılı bir başlangıç
oldu. Yerli üretim makinelerimiz konusunda verimli sonuçlar
elde ettik. Ayrıca portföyümüzdeki dijital baskı makinelerimiz
ve UV makinelerimizin satışında da kaliteli ve performanslı makineler getirmeye devam ediyoruz. 2018 yılı başında Uzakdoğu
ziyaretimizde önemli firma bağlantıları yapmış bulunmaktayız.
2018 yılında sektörün ihtiyaç duyabileceği farklı makineler piyasaya sürmeye devam edeceğiz.

Bu dönem içinde sektörün yatırıma olan ilgisi nasıldı?
Yatırımcının bu davranışını neye bağlıyorsunuz?

Ömür İltaş: Ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok firma alım ko-
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nusunda kılı kırk yararak alışveriş yaptı veya makine yatırımını
bir sonraki döneme ertelediler. Biz bu konuda 2017 yılında çözümü müşterilerimize alternatif ödeme koşulları ve makineleşme
yatırımının önemini birebir ziyaretlerimizde anlatarak satışımızı
arttırdık. 2018 yılında da aynı satış ilkeleriyle satışlarımızı arttırma yolunda gayret göstereceğiz.

Geçtiğimiz süreç içinde daha çok hangi model
makinelere talep oldu? Bu tercihin nedenlerin nelerdir?

Ömür İltaş: Özellikle Türkiye’de üretimine başladığımız lazer
makinelerde başarılı ve kararlı sonuçlar aldık. Yerli imalatına
başladığımız laser imalatında güzel ilerlemeler kaydettik. Makinelerimiz model ve özellik olarak kullanan firmalar tarafından
oldukça beğeni topladı. Modern görünümüyle yeni bir konsept
sunan laser makinelerimizi 2018 yılında yeni modellerle daha da
geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında daha farklı makinelerin imalatı için çalışmalarımız devam etmekteyiz.

24 Haziran seçimleri gerçekleştirildi. Seçimlerin
ekonomiye, piyasalara ve sektöre yansımasına ait
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Beklentileriniz nelerdir?

Ömür İltaş: Öncelikle seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Türkiye ekonomisi başta olmak
üzere, dünya ekonomisinin ve yurtdışı komşularımdaki ilişkilerimizin düzelmesi temennimizdir. Bu alandaki olumlu gelişmeler
tüm sektörlerdeki psikolojik huzursuzluğu kıracak ve piyasalara
yeni bir hareket kazandıracaktır kanaatindeyim.

İkinci altı aylık dönemde ne tür çalışmalar içinde
olmayı planlıyorsunuz? Hangi makinelerin satışına
yoğunlaşmayı planlıyorsunuz?

Ömür İltaş: Set Ankara Reklam Makineleri olarak Ankara
merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da bulunan satış personelimiz ve teknik servis ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu müşterinin ihtiyacını karşılamak ve problemleri en kısa
sürede çözmek için gayret göstermekteyiz.
Bu konuda personelimizi yurt içi ve yurt dışında alanlarında en
iyi şekilde kendilerini yetiştirebilmeleri için eğitim olanakları
sağlanmaktadır. Yeri gelmişken gayretli çalışmalarından dolayı
değerli personelimize ayrıca teşekkür etmek isterim.

Eylül ayı itibariyle yoğun bir fuar takvimi olacak. Fuar
katılımı noktasında hangilerinde olmayı planlıyorsunuz?
Buna bağlı olarak fuarların performansına ilişkin
düşünce ve görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
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Ömür İltaş: Türkiye’deki reklam fuarlarına katılımcı olarak zaten her yıl iştirak ediyoruz, fakat fuar verimliliği konusunda çok
memnun değiliz. Özellikle 2 büyük reklam fuarının aynı takvim
dilimi içerisinde olması biz katılımcılar açısından büyük külfet
ve dolayısı ile talebi azaltan bir etken olarak karşımıza çıkıyor.
Fuar ziyaretçi açısından ise karar verme noktasında sürekli ertelemeye sebep oluyor. Fuar organizasyonlarının ve zamanlamasının bu etkenler düşünülerek tasarlanması daha verimli olacağını düşünmekteyim.

Son olarak endüstriyel reklam sektöre vermek istediğiniz
bir mesajınız var mı?

Ömür İltaş: 2018 yılının tüm ülkemiz ve sektörümüz için, yurtiçi
ve yurtdışı etkenlerden kaynaklanan olumsuz havanın dağıldığı,
güvenlik ve huzur sorunlarımızın çözüldüğü, ekonomik engellerin ortadan kalktığı verimli bir yıl olmasını temennisi ile herkese
sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.

Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık:

“Müşteriler, ekipman değil,
sistem satın almak istiyor”
Betül Kayacık: “Müşteriler artık; ekipman değil, sistem satın almak istiyor. Güvenli baskı,
maliyet tasarrufu ve tüm makine parkurunun tek noktadan yönetilmesi gibi beklentilerin
yanında, kendileri tarafından herhangi bir manuel işlem yapılmadan her şeyin otomasyon
üzerinde yönetilmesi bekleniyor.

Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü
Betül Kayacık

Günümüzde müşterilerin ekipmanı değil, bir sistemi satın almayı istediğini ifade eden Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü
Betül Kayacık, şunları söyledi: “Müşteriler artık; ekipman değil,
sistem satın almak istiyor. Güvenli baskı, maliyet tasarrufu ve
tüm makine parkurunun tek noktadan yönetilmesi gibi beklentilerin yanında, kendileri tarafından herhangi bir manuel işlem yapılmadan her şeyin otomasyon üzerinde yönetilmesi bekleniyor.
Günümüzde bilgi ve doküman güvenliği, şirketler için büyük
öneme sahiptir. Şirketler için tüm dokümantasyon sürecinde, kişisel ve şirket bilgilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması
konusunda da gerekli önlemleri almaları bir zorunluluk haline
gelmiştir. Aynı zamanda, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyon
sürecinde, güvenli baskının önem arz etmesi sebebiyle, holdingler ve kurumlar için tercih sebebi olmuştur. Ayrıca, maliyetlerin
kontrolü ve raporlanabilir olması da, güvenli baskı çözümlerinin
tercih edilme nedenlerindendir. Özetle, ISO 27001 sertifikasyonundan dolayı, bu sertifikayı almak isteyen tüm kurumlardan
güvenli baskıya talep olmaktadır. En çok sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren kurumlardan talep gelmektedir ve bunu
eğitim sektörü izlemektedir” dedi.

Lidya Grup’ta hiçbir şey şansa ve tesadüfe bırakılmaz

Dijital baskı sektörünün lideri olduklarını ve global standartlarda iş süreçlerini yönettiklerini belirten Betül Kayacık, şunları kaydetti: “Her yeni yıl başlangıcında; yıllık, çeyreklik, aylık,
haftalık ve günlük iş planları oluşturmaktayız. Bu planlar, her
departmanın kendi bünyesindeki yöneticileri ve ekipleri ile
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beraber hedefler doğrultusunda hazırlanmakta ve bahse konu
zaman dilimlerine göre beklentiler ve öngörüler dikkate alınarak belirlenmektedir. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılan bu
planlamalar; günlük, haftalık ve aylık değerlendirmeler marifetiyle takip edilmekte, hedeflerden olası sapma durumunda acil
önlemler alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma prensibi
ve iş model sayesinde, Lidya Grup olarak hiçbir şeyi, şansa ve
tesadüfe bırakmadan operasyonlarımızı sağlıklı ve planlı biçimde yürütmekteyiz” diye konuştu.

Servis memnuniyet oranı minimum %93’tür

Dijital baskı sektöründe Xerox, Epson ve EFI markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapmakta olduklarını anlatan Betül Kayacık, konuşmasına söyle devam etti: “Lidya Grup olarak, dünyaca ünlü global markaların Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz.
Yapılan anlaşmalar gereği temsil edilen markaların dünya genelindeki servis standartlarını Türkiye’de aynen uygulanmakta
olurken, bu standartlara ilave olarak Lidya Grup’un uzun yıllara
dayanan tecrübelerinin sahaya yansıması olan kendisinin belirlediği hizmet standartlarını ekliyoruz. Lidya Grup ile çalışmayı
seçmiş olan bir müşterinin, operasyonunun kesintiye uğramaması esasına dayanan servis anlayışımız, servis standartlarına
yeni bir anlayış getirmiştir. Kurulumundan başlayarak yaşamı
boyunca takip edilen müşteri cihazları, hızlı müdahale süresi,
minimum çözüm süresi, arıza tekrar oranı gibi pek çok servis
parametreleri ile ölçümlenirken, cihazların kullanıcısı olan müşterilerin memnuniyetleri de

bağımsız kuruluşlara yaptırılan anketler ile takip edilmektedir.
Yüksek yedek parça ve sarf stoku ile desteklenen deneyimli
teknik kadro ve müşterinin kolay ulaşabileceği çağrı merkezleri
ile müşteri ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermektedir. Verdiğimiz bu kaliteli hizmetlerin dönüşü kendisini anketlerde de
göstermekte ve yüksek müşteri memnuniyeti elde edilmektedir.
Lidya Grup’ta, minimum servis memnuniyet oranı %93’tür” dedi.

Kurumsal satış departmanı, başarılı bir yıl geçiriyor

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın da başarılı bir yıl olacağını
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belirten Betül Kayacık, şunları söyledi: “Kurumsal Satış kanalımız, beş bölgede kendi içinde ayrı ayrı satış müdürleri ve ekipleri ile yönetilmektedir. Ayrıca; her bölgedeki presales destek
birimimiz, projelerde satış kadrolarına müşteri analizi konusunda destek vermektedir. Kurumsal satış departmanımız, yılın ilk
yarısında hedeflerine uygun iyi bir performans sergilemiştir.
Yılın ikinci yarısında ise, hali hazırda ciddi analizlerin ve çalışmaların yapıldığı projelerimiz bulunuyor. Bu projeleri de hedeflerimiz doğrultusunda tamamlayarak, bu yılı iyi bir sonuçla kapatmayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilikler Mimaki’den Ödüller EDP’den
Mimaki’nin geliştirdiği Mimaki UCJV300-160 bas-kes makinesi ve 3DUJ-553 3D baskı
makinesi, FESPA 2018 Berlin fuarında EDP ödüllerine ulaştı. Her iki makine de kendi
kategorilerinde Mimaki’nin teknoloji liderliğini bir kez daha gösterdi.

Geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterlarının
lider üreticisi Mimaki, yenilikçi çözümleriyle pazarda fark yaratmaya devam ediyor. Neredeyse her fuarda bir yeniliği lanse eden Mimaki, bu yeniliklerle ödülleri peş peşe alıyor. Mayıs
ayında gerçekleştirilen FESPA 2018 Berlin fuarında Mimaki iki
ürünü ile prestijli EDP (Avrupa Dijital Baskı Derneği) ödüllerinden ikisine ulaştı.

larına çıkabiliyor. Çapraz dizilişli 2’li baskı kafasına sahip olan
UCJV300-160 baskı makinesi, geniş format baskıda oluşturduğu
yeni standartlarla çarpıcı bir fotoğraf kalitesini garanti ediyor.
Tabela, araç grafikleri, POS, afişler, posterler, aydınlatmalı tabela, moda ve spor giyim, promosyon ürünleri, sergi grafikleri,
etiketler, konfeksiyon kalıpları, kanvas baskılar ve daha onlarca
uygulamayı gerçekleştirebilir.

UCJV300-1600 görüntü kalitesi ve katmanlı baskı
teknolojisi ile dikkat çekiyor

UCJV300-160 ana gövde, baskı kafası ve aksamlarındaki üstünlüklerinin yanı sıra, yazılım boyutunda da kullanıcılarına yenilikler sunuyor. Kullanıcı dostu yükseltilmiş RIP yazılımı RasterLink6Plus ile performans en üst seviyeye çıkıyor. Örneğin,
sürekli kullanılan sayfa düzenleri için tek bir pencerede ‘Sık
kullanılan olarak kaydet’ seçeneğiyle RIP işlemleri kolaylaştırılabiliyor. Ayrıca ana ekranda baskı aşamaları görüntülenebiliyor. RasterLink6Plus ayrıca internet üzerinden güncelleme ve
profil yükleme kolaylıklarına da sahip.

Bu çok yönlü rulodan ruloya UV bas - kes makinesi kullanıcılara
işleri en yüksek kalitede, zayiatsız ve hızla teslim etme imkanı
sağlıyor. UV kürleme teknolojisi sayesinde, baskılar en yüksek
hızlarda bile anında kurur. Hızlı bir şekilde gerçekleşen baskı
ve entegre olan kesme işlemi ile nihai ürün rakipsiz bir hızda
elde edilir.

Boya damlalarını geçişler arasına dağıtarak banding oluşmasını
engelleyen Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi (MAPS) üstün baskılar için donanımda bulunuyor. Ayrıca Dalga Formu Kontrol Teknolojisi boya damlalarını neredeyse kusursuz noktalar halinde
düz bir hat boyunca püskürtüyor. Böylece net, keskin karakterler, çizgiler ve kenarlar oluşuyor, yüksek kaliteli baskı çözünürlüğü elde ediliyor.

EDP ödüllerinden ilki ‘170 cm’e kadar en iyi rulodan ruloya baskı’ segmentinde, Mimaki UCJV300-160 bas-kes makinesine verildi. Baskı ve kesme işlemini birleşik olarak yerine getiren UCJV
Serisinin üyesi olan bu model, geçişli ve çift yüzlü uygulamalar
için 4 ve 5 katmanlı (renk + siyah + beyaz + renk) baskı teknolojisine sahip. Böylece gece ve gündüz ortamlarında baskılar farklı
görünümlere dönüşüyor.

1610 mm genişliği kadar baskı yapabilen UCJV300-160 maksimum 12000 dpi çözünürlükte, saatte 25,8m2’ye kadar baskı hız-
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Greenguard Gold sertifikalı LUS-170 boyaları kapasiteyi
arttırıyor

Mimaki UCJV300-160’larda kullanılan Greenguard Gold sertifikalı LUS-170 boyaları çevre dostu ve enerji tasarrufludur. Bu
boyanın esnekliği, araç kaplama ve filo grafikleri gibi kavisli
yüzeyler dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi için
idealdir. Tüm seri gibi bu model de, Kesintisiz Boya Tedarik Sistemini (UISS) ile donatıldı. 4 renk modunda her renk için iki boya
kullanılır. Bir boya bittiğinde, sistem aynı rengin diğer boyasına
otomatik olarak geçer, böylece kesinti olmadan yüksek hacimli
baskılar yapılabilir.
Baskı sürecindeki geliştirmeler kesme fonksiyonlarında da devam ediyor. Verimli kesme fonksiyonları yeni bir fonksiyon olan
[ID Cut] daha ileriye taşındı ve böylece iş verimliliği büyük ölçüde arttırıldı.
UCJV300 serisinin genel faydaları şöyle özetlenebilir; anında
kuruma ve kesme, çok farklı medyalarda üstün görüntü kalitesi, kokusuzdur ve çevresel etkileri azaltır, düşük VOC emisyonu onayı için GREENGUARD GOLD ürün sertifikası, düşük güç
tüketimi, düşük ısı çıkışı, 110v güç verimliliği, Ethernet ve USB
uyumluluğu, solvent olmayan boyaların kullanımı.
3D baskıda gerçek tam renkli baskı gücü ödüllendirildi
EDP’nin ‘Eşlik Eden Teknoloji’ segmentinde ise, Mimaki’nin 3D
baskı segmentindeki yeniliği 3DUJ-553 3D baskı makinesi ödüle
layık görüldü. Bu model, 19 mikron kadar ince katmanlarda 10
milyondan fazla renk üretme yeteneğine sahiptir. 3DUJ-553 dünyanın ilk tam renkli 3D baskı makinesidir.
3D baskı pazarı Avrupa ve Kuzey Amerika’dan başlayarak tüm
dünyada hızla gelişmeye devam ediyor. 3D uygulamalar genel
olarak imalat sanayi ile bağlantılıdır. Buna eğitim, inşaat, medikal sektörleri ve hobi amaçlı kullanımlar takip ediyor. Geçen yıl
tanıtılan 3DUJ-553 modeli renklendirme için Mimaki’nin gelişmiş
inkjet baskı teknolojisine dayanıyor. Zengin renk uygulaması ile
fotogerçekçi renklerde bir modelleme elde edilirken, sonradan
elle renklendirme işlemine gerek kalmıyor. Böylece üretim süreci kısalıyor ve maliyette tasarruf sağlanıyor.

Destekler kolayca çözülebiliyor

Suda çözülebilen destek malzemesi, nesne üretildiğinde kolayca yıkanarak çözünür. Kesme veya kazıma gerekmez, böylece
zaman tasarrufu ve destek malzemesi çıkarılırken üretilmiş nesneye zarar verme olasılığı en aza indirilmiş olur.
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Hayatınızda 3D nesnelere yer açın

3DUJ-553 3D baskı makinesinde Digital Light Processing (DLP)
yöntemiyle UV kürleme gerçekleştiriliyor. UV LED kürleme nesneye az miktarda uyguladığı için üründe ısıya bağlı bozulma ve
bekleme süreçleri yaşanmamaktadır. Minimum 22μm (mikron)
kalınlıkta CMYK, beyaz ve şeffaf boyadan oluşan nihai bir boya
tabakası uygulanır. Burada kullanılan boyalar ABS reçinesine
eşdeğer sertlikte bir akrilik reçine içeriyor. Bu reçine nesnenin
dayanıklılığını arttırır.
Bu makinede üretilen nesneler örneğin mağaza ve POS’lardaki
tabela ve vidalama işlemlerine karşı oldukça dayanıklıdır. Gerçekçi renklerde modeller tabela ve display grafiklerde, eğitim
çalışmalarında, sağlık hizmetlerinde, imalat aşamasında (prototip oluşturma) ve inşaat işlerinde geniş bir kullanım alanına
sahip. Bu nedenle Mimaki 3DUJ-553 ile neredeyse bütün endüstrilere seslenmiş oluyor.
Modelleme kayıplarını en aza indirmek için, 3DUJ-553 bir kamera ile modelleme durumunu gözlemleme fırsatı sağlıyor.

Ekonomik baskı, filonuza kolayca entegre edilir:

HP Latex 570 Yazıcı
Su bazlı benzersiz HP Latex Teknolojisi; gerçek uygulama esnekliği, yüksek görüntü
kalitesi ve yüksek üretkenliği bir arada sağlamanın yanı sıra, operatörleriniz, işletmeniz ve
çevre için çok daha iyi sürdürülebilir bir yaklaşım sunar.

HP Latex Teknolojileriyle geleneksel tabela işlerini yapmanın
yanı sıra geniş bir uygulama teklifi yelpazesiyle yeni kazanç
kaynakları da keşfedebilirsiniz. Su bazlı benzersiz HP Latex
Teknolojisi; gerçek uygulama esnekliği, yüksek görüntü kalitesi
ve yüksek üretkenliği bir arada sağlamanın yanı sıra, operatörleriniz, işletmeniz ve çevre için çok daha iyi sürdürülebilir bir
yaklaşım sunar.

HP Latex 570 Yazıcı ile baskıda yüksek verimlilik

•Mil bulunmayan pivot tablası ve otomatik eğri düzeltme ile bir
dakikadan kısa bir sürede sürede rulo yükleme • Kaliteyi hızlı
sağlayın; 23 m2 /saate kadar (248 ft2 /sa) iç mekan kalitesi modu
• 55 kg’a kadar (121 lbs) ağırlık desteğiyle 100 metre (328 ft)
uzunlukta kendinden yapışkanlı folyo rulolarıyla gözetimsiz baskı yapın • Üretimi dengeleyin ve işleri renk emülasyon özelliklerine sahip HP Latex filonuza bölüştürün.

Canlı renkler ve sürekli kalite elde edin

• Canlı baskı modları kullanarak %50 daha yüksek mürekkep
yoğunluğuyla yüksek doygunlukta baskılar elde edin •i1 yerleşik spektrofotometre ve HP’ye Özel Malzeme Profili Oluşturma
ile renkleri tek seferde doğru basın • Sürekli ve zaman içinde
korunan ilk günkü baskı kalitesi; 1200 dpi, kullanıcı tarafından
değiştirilen baskı kafaları, otomatik püskürtme ucu değişimi •
<= 2 dE2000 sürekliliğindeki renkler 5 ve +/- 1 mm/m uzunluk
hassasiyetiyle sağlam döşeme uygulamaları gerçekleştirin.

Filonuzu kolayca ve ekonomik olarak yönetin

• Yazıcı çalışırken değiştirilebilen ekonomik 3 litrelik HP Latex
mürekkep kartuşlarıyla maliyetlerinizi düşürün • Bu yazıcıyı, HP
yazıcı dahili geliştirme takımıyla daha büyük filo yönetim sisteminize entegre edin • Filonuzu uzaktan kontrol edin; durum
işaret sinyalleri ile HP Latex Mobile uygulaması uzaktan izleme
olanağı sağlar • Üretimi önceden planlayın, tüketim malzemesi
kullanımını optimize edin ve zaman tasarrufu sağlayın; yardımcı
programlar gereken mürekkep miktarını belirler.

Uçtan uca sürekliliği sağlama; daha iyi bir yaklaşım

HP Latex Teknolojisi operatörleriniz, işletmeniz ve çevre açısından önemli olan sertifikaların tümünü sağlar. Su bazlı mürekkep
kullanımı, tehlike uyarısı etiketi taşıyan ve yüksek solvent konsantrasyonu içeren mürekkeplere maruz kalınmasını önler ve
havalandırma, depolama ve taşıma gerekliliklerinin karşılanmasını kolaylaştırır. HP Latex Mürekkepler, daha fazla farklılaşmaya olanak tanır; solventlerin giremediği yerlerde kokusuz baskılar kullanılabilir.

HP Latex Optimizer

Yüksek hızda yüksek görüntü kalitesi elde edin • Baskı yüzeyinde pigmentleri hızla sabitlemek için HP Latex Mürekkeplerle
etkileşime girer.

HP Latex Mürekkepler

Solvent mürekkeplerle yapılan folyo ve branda baskıları ile

134

Temmuz 2018

Latex teknolojisi ile yapılan baskılar kıyaslandığında, Latex ile
çizilmeye dayanıklı yüksek kaliteli baskılar elde edersiniz; kısa
süre kullanılan tabelalarda laminasyonsuz kullanımı düşünebilirsiniz • Dış mekanda laminasyonlu olarak 5 yıl, laminasyonsuz
olarak 3 yıl dayanıklılık.

HP’ye Özel Malzeme Profili Oluşturma

HP Latex baskı kafaları

Spektrofotometre

• 1200 dpi çözünürlük sağlayan HP 831 Latex Baskı Kafaları ile
hassas ayrıntılar ve yumuşak geçişler elde edin • Baskı kafalarını servise başvurmadan birkaç dakikada kendi kendinize değiştirerek ilk günkü baskı kalitesini sürdürün.

Yüksek verimli fırınlama sistemi

• Baskılar yazıcının içinde fırınlanır ve tamamen kurutulur; hemen son işlem yapılmasına ve teslimata hazır hale gelir.

Kolay bakım ve kullanım

• Işıklı, içi tamamen görülebilen erişilebilir baskı alanı • Mürekkep püskürtme sisteminde oluşan hataları otomatik olarak
algılama ve bunları yenileri ile değiştirme özelliği sayesinde bakım gerektirmeyen yazıcının tadını çıkarın.
3 litrelik yüksek kapasiteli HP mürekkep kartuşları
• Gözetimsiz baskının tadını çıkarın • Ekonomik 3 litrelik HP
Latex mürekkep kartuşlarıyla masrafları azaltın.
Yazıcı durum göstergesi
• Daha uzun süre gözetimsiz kullanım sağlayan uzaktan üretim
izleme özelliği
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• Doğrudan ön paneldeki 8 inçlik dokunmatik ekrandan basitleştirilmiş renk yönetimi • Önceden yüklü genel ve HP’ye özel
malzeme çevrimiçi profil kitaplığı • i1 yerleşik spektrofotometresiyle özel ICC profilleri oluşturma.
• Dengeli baskı için renk tutarlılığı • i1 yerleşik spektrofotometre otomatik kalibrasyon sağlar • 2 dE2000’e eşit veya ondan
daha küçük renk sürekliliği sağlar16 • Renk öykünmesi iş akış.

Mil bulunmayan sistem

• Hızlı malzeme yükleme/çıkarma özelliği; bir dakikadan daha
kısa sürede malzeme yükleyin • Tek operatörlü işler için önden
malzeme yükleme kolaylığı

Temizleyici silindiri

• Temizleyici silindir ile daha ekonomik afiş ve folyolarda pahalı
malzemelerdeki kadar yüksek kalite elde edin.

Daha ağır rulolar

• 55 kg’a kadar (121 lbs) ağırlık desteğiyle 100 metre (328 ft)
uzunlukta kendinden yapışkanlı folyo rulolarına gözetimsiz baskı yapın HP Latex Teknolojisi • Malzeme kaldırıcısı sayesinde
kolay kullanım

Mutoh’tan iki yeni LED UV yazıcı
Mutoh, iki yeni LED UV yazıcı modelini sunuyor.

Geniş formatlı yazıcı üreticisi Mutoh’un yeni ValueJet 626UF A2
boyutlu 6 renkli doğrudan nesnelere masaüstü UV UV yazıcı ve
ValueJet 1638UH, çift katlı / çift lamba 64 “geniş kaliteli LED UV
yazıcı esnek ve katı yüzey baskısı için kullanılıyor. Mutoh’un
devrim niteliğindeki DropMaster teknolojisini bir araya getiren
yüksek kaliteli açık ve kapalı grafikler için ödüllü ValueJet X
serisi grafik ve tabela yazıcılarını da bu yeni yazıcıların yanında
sergileyecek.

benzersiz VOC içermeyen LED UV C, M, Y, K beyaz ve cila sert
veya esnek mürekkeplerini kullanmaktadır. Özel vernik ve
kabartma imkânları sayesinde baskılar özel bir şekilde kaplanabilir. ValueJet 1638UH yazıcı, European Digital Press derneği (EDP) tarafından yapılan “20 metrekare / saate kadar en iyi
Masaüstü / Hibrit yazıcı” ödülünü kazandı. Uygulama olanakları,
ambalaj tasarımları, kişiselleştirilmiş iç mekan deko, fuar grafikleri gibi yüksek katma değerli grafikleri kapsar.

ValueJet 626UF Masaüstü LED UV Yazıcı

Flex LED UV Mürekkep Seti

Yeni ValueJet VJ-626UF, 6 renkli (CMYK, Beyaz, Vernikli) A2
boyutlu flatbed bir LED UV yazıcıdır. 150 mm (5,9 inç) kalınlığa
kadar çok çeşitli katı malzemeler ve nesneler basılabilir. İsteğe bağlı bir döner sistem, ValueJet 626UF’nin 120 mm’ye kadar
çapa ve 360 mm’lik bir uzunluğa sahip oval nesnelere baskı
yapmasını sağlar. 594 x 483 mm (19 inç x 23,4 inç) boyutunda
bir tabla sunan yazıcı, hediye ve gadget’ları, paketleme prototiplerini, ödülleri, özel endüstriyel ürünleri, etiketleri kısa sürede
kişiselleştirmeyi hedeflemektedir. 1440x1440 dpi’ye kadar olan
baskı çözünürlüklerinde, VJ-626UF yazıcıda, entegre bir vakum
sistemi, otomatik ayarlama sistemi ve doğru ortam yerleşimi ve
orijin noktası tespitini kolaylaştırmak için bir LED göstergesi bulunur. Yüklenen nesnenin kalınlığı da otomatik olarak ölçülür.

ValueJet 1638UH Hibrid LED UV Yazıcı

165cm genişliğindeki ValueJet 1638UH - Mutoh’un çift kafalı LED
UV yazıcıdır ve hız ve kaliteyi bir arada sunar. Makine, ısıya hassas, şeffaf ve beyaz olmayan yüzeyler de dahil olmak üzere 15
mm kalınlığa kadar ve sertliği 15 kg’a (rulolar) kadar çok çeşitli
katı ve esnek malzemeler üzerine baskı yapabilmektedir. 1440
x 1440 dpi’ye kadar baskı çözünürlüğü sunan yazıcı, kısa görüş
mesafeleri için yüksek kaliteli grafikler üretmek için Mutoh’un
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Mutoh yakın bir tarihte, mevcut sabit LED uv mürekkep setinin
yanında, ValueJet LED UV yazıcı serisi için özel olarak geliştirilen yeni bir flex LED UV mürekkep seti - C, M, Y, K, Beyaz ve Cila
- getirdi. Ürünü ayrıcılıklı kılan ise mürekkeplerin herhangi bir
VOC içermemesidir. Ayrıca hava filtreleme ekipmanı gerekmez.
Çevreye hiçbir zararlı ozon üretilmez. Yeni flex LED UV mürekkepleri, Mutoh’un ValueJet Hybrid yazıcı modellerinin uygulama
özelliklerini, yüksek kaliteli arkadan aydınlatmalı uygulamalar,
net ve beyaz olmayan yüzeylerdeki baskılar ve hatta araç kaplama gibi tipik işaretli uygulamalara doğru genişletecek.

ValueJet X Tabela ve Reklam Yazıcıları

ValueJet X tabela ve reklam yazıcıları, yüklenen alt tabakanın
kalınlığı fonksiyonu ile jet zamanlamasını otomatik olarak ayarlayan Mutoh’un devrim olarak nitelendirilen DropMaster teknolojisini bütünleştirir. Yazıcılar, Mutoh’un orijinal Eco Ultra ve UMS
(Evrensel Hafif Solvent) mürekkepleri ile iç mekan ve dış mekan kullanımı için geniş bir yelpazede ticari baskı uygulamaları
üretmek üzere yüklenebilir. Mutoh CMYK UMS mürekkepleri,
mevcut pazar yerinde dört renkli mürekkep seti için benzersiz
olan Pantone renk şemasının% 83’ünü kaplar.

Mutoh Valuejet 426UF
VJ-426UF, ABS, Alu-board, PC, PE, PET; PMMA (akrilik), PP, PS, PVC ve cam gibi çok
çeşitli katı materyaller ve nesneler üzerinde baskı yapabilmekte.

Mutoh, ValueJet 426UF A3+ düz platform LED UV yazıcısı masaüstü LED UV yazıcısı pazarda yoğun ilgi görüyor. Üretiminin
ardından sektörün en saygın ödüllerini kazanan ValueJet LED
UV Mutoh’un yenilikçi gücü, ustalığının bir göstergesi. Mutoh
ValueJet VJ-426UF entegre bir vakum masasına sahip kompakt
bir A3+ düz platform 6-renkli LED UV yazıcıdır. 483 mm (19”) x
329 mm (13”) boyutlarında bir baskı masa alanı sunan VJ-426UF,
70 mm (2.75”) kalınlığa varan nesneler üzerine doğrudan baskı yapılmasına imkân tanımaktadır. Çok amaçlı VJ-426UF yazıcı
ultra-keskin, yüksek kaliteli çıktı üretecek ve özellikle de kısa
vadeli ürünler veya bir seferlik ürün tasarımları ve onların prototiplerine, kişisel hediyeler, ambalajlama, hatıra eşyaları, ödüller,
özel endüstriyel ürünler ve ayrıca etiketler, çıkartmalar, işaretler vs. için hazırlanmıştır.
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Yazıcı, 1440x1440 dpi‘ye varan baskı çözünürlüğü sunan en yeni
üretim piezo talep üzerine damlayan yazıcı kafasını bünyesinde
bulundurmaktadır. VJ-426UF, ABS, Alu-board, PC, PE, PET; PMMA
(akrilik), PP, PS, PVC ve cam gibi çok çeşitli katı materyaller ve
nesneler üzerinde benzersiz bir baskı kalitesi sunacaktır.
Mutoh’un LED UV CMYK + beyaz mürekkep & cilası kesinlikle
VOC içermez. En yeni üretim enerji tasarruflu bir LED UV lambası ultra keskin, güvenli & kullanıma hazır baskı garantisi verir.
Azaltılmış çalışma sıcaklıkları ayrıca ısı hassasiyeti olan substratlar üzerinde baskı yapılmasına imkân tanır. Makine standart
olarak, beyaz, cila ve renk ayırımının ayarlanmasını yürütmek ve
renk yönetimi ve ayrımının derinlemesine bilgisi olmadan nesne
baskısı ile başlamak için Windows XP, Vista, 7, 8 ve 8.1’e ve bir
Mutoh özel katman yönetimi yazılımı için hazırlanmış Mutoh yazıcı kurucu ve sürücü yazılım ile gelmektedir.

ARED’den Coreldraw eğitici eğitimi kursu
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - ARED iş birliği ve Eti Bilgisayar’ın eğitim desteğiyle 26 – 30 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir Konak Mersinli Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde “CorelDRAW Eğitici Eğitimi Kursu” etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü - ARED iş birliği ve Eti Bilgisayar’ın eğitim desteğiyle 26
– 30 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir Konak Mersinli Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde “CorelDRAW Eğitici Eğitimi Kursu”
etkinliği düzenlendi. İlki 7 – 10 Eylül 2015’te İstanbul Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen eğitimin devamı niteliğindeki, ARED’in iş birliğinde olduğu
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bölüm öğretmenlerinin
CorelDRAW grafik tasarım programı bilgilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim, CorelDRAW grafik tasarım programı
öğretmenlerimize kazandırıldı.
CorelDRAW Grafik Tasarım Programı eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Uzmanı, Eğitim Yöneticisi Kadir
Eren Gülsoy ve Eti Bilgisayar Ürün Müdürü Hatice Tıbık’ın açılış
konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Eğitmen Kürşad Çakır’ın sürdürdüğü, CorelDRAW Türkiye distribütörü Eti Bilgisayar’ın desteğiyle gerçekleşen eğitime ARED’in
iş birliğinde olduğu üç okuldan toplam 13 bölüm öğretmeni katıldı. Eğitimin üçüncü günü 28 Temmuz’da İstanbul, Ankara ve
İzmir’den kursa katılan bölüm öğretmenleri ile Çeşme’de Ada
Balık Fethi’nin Yeri’nde düzenlenen akşam yemeğinde, ARED
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Okullarla İlişkiler ve Eğitim Komitesi Ankara Üyesi Şahin Acar
da öğretmenlere eşlik etti.
ARED ve Eti Bilgisayar’ın ortaklaşa gayretleriyle organize edilen
eğitim ile CorelDRAW grafik tasarım programı, İstanbul İnönü,
Ankara Balgat, İzmir Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin öğrencilere eğitim verebilecekleri seviyede öğretildi.
26 – 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programında, öğretmenlerin konaklama ve yol masrafları hariç olmak
üzere öğretmenlerin öğle yemekleri ile İzmir içindeki kurs ulaşım transferleri ARED tarafından, eğitmen, eğitim materyalleri
ve katılım sertifikası Eti Bilgisayar tarafından karşılandı.
Kursun son günü 30 Haziran’da düzenlenen Sertifika Töreni’ne,
İzmir Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü
Özer Toykar da katılım sağladı.
“CorelDRAW Eğitici Eğitimi Kursu” projesiyle, ARED’in sektörün
geleceği için yaptığı yatırımlar devam etmiş oldu. İş birliğindeki okullarımızın bulunduğu üç ilimizdeki eğitimcilerimizin CorelDRAW bilgisinin geliştirilmesiyle, sektörümüzün gelecekteki
temsilcileri güncel kaynakları yakalayabilecekleri yeni bilgi dağarcığına ulaşabilecek.

Esko ile sonlandırma basitleştirildi
Kongsberg dijital kesim sistemleri Esko’nun Türkiye pazarını yakından takip edip, aktif rol
aldığı 2010 yılından bu yana Türkiye pazarında ciddi bir taleple karşılaşmış, ambalaj ve
reklam sektörünün öncü firmalarının tercihi olmuştur.

Kongsberg dijital kesim sistemleriyle gerek karton ve oluklu
ambalaj sektörlerine gerekse açıkhava reklam firmalarına dünyanın en sağlam ve en hızlı çözümleri sunulmaktadır. Sektörün
en geniş yelpazedeki ürün gamına sahip olan Kongsberg dijital
kesim sistemleri Esko’nun Türkiye pazarını yakından takip edip,
aktif rol aldığı 2010 yılından bu yana Türkiye pazarında müthiş
bir artış göstermiş, ambalaj ve reklam sektörünün öncü firmalarının tercihi olmuştur. Kongsberg kesim sistemleri endüstriyel
uygulamalardan tabela yapımına ve ambalaja kadar her sektörün kesim ve tasarımda aradığı hassasiyet standartları gözetilerek geliştirilmektedir. Günümüz sistemlerindeki sağlamlık ve
güvenilirlik, onlarca yıl süren araştırma ve geliştirme faaliyetleri
ışığında nesilden nesle iyileştirilen makine üretim teknikleri ile
en ileri kesim çözümlerinin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Giderek genişleyen formatlar nedeniyle, Kongsberg C
ekstra geniş sistemlerin lideri olmaya adaydır. Esko, tepeden
tırnağa daha iyi hale getirilen dijital sonlandırma sistemleriyle
fark oluşturuyor. Kongsberg serisi yeni kesim, pilyaj ve frezeleme makineleri tam entegre yazılım çözümleri paketiyle desteklenen yeni ve kolaylaştırılmış bir platform seçeneği içinde
sunuluyor.

- Hatasız fiyat teklifleri ve üretim planlaması için yeni yazılım
aracı;
- İşletim yazılımına uzmanlık ekleyen entegre Sonlandırma Malzemeleri Veritabanı;
- Daha iyi iş yönetimi için Automation Engine Cihaz Yöneticsi ile
kesim makinasını iş akışına entegre etme imkanı.

Önemli Noktalar:

Ön kontrol

- İki yeni dijital kesim sistemi ailesi; Kongsberg X ve Kongsberg
C, farklı dijital kesim sistemi ebatları ve konfigürasyonlarına sahip;
- Hızlı iş değişimi için otomatik aparat ayarı;
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Esko i-cut suite yazılımı

i-cut Suite, geniş/süper geniş format baskıya yönelik baskı öncesi tüm işlerinizi düzenleyen bir yazılım paketi. Büyük ebatlı
baskı makinesine yatırım yaptınız ama bazı işler diğerlerine
göre daha fazla baskı öncesi çalışması gerektiriyor. Bir PDF ön
kontrolü almak, imajları düzenli olmayan eklemelere bölmek
veya işleri akıllıca yerleştirerek malzemeden en fazla şekilde
yararlanmak; tüm bunlar olması gerektiğinden daha çok zaman
alıyor.
i-cut Suite, geniş/süper geniş format baskı için tüm ön baskı işlerinizi düzenleyen bir yazılım paketi sunuyor. İşleri Adobe Illustrator’da yaparak zaman kaybetmeyi bırakın! i-cut Suite modülleri kaliteden ödün vermeden çok daha hızlı şekilde çalışmanızı
sağlar.
PDF ön kontrolü zaman kazandırır ve sorunları çok geç olmadan
çözer. Bazı PDF’lerin neden basmadığını bulmaya çalışarak zaman kaybetmeyin, ön kontrollerini yapın ve düzeltin.

Kesim çizgileri kolaylaşıyor

Kesim çizgileri yaratmak için Adobe Photoshop veya Illustrator programlarına girmeyi unutun. i-cut yazılım modülü “i-cut
Layout“, kesim çizgileri oluşturmak ve temizlemek için tek bir
çözüm sunar.

Otomatik bıçak izi oluşturma

Yanlış ayar kimi zaman kesim konturu ve grafik arasında rahatsız edici, beyaz çizgiler oluşturur. i-cut Layout bir otomatik bıçak
izi oluşturma aracına sahiptir.

Montaj

Herhangi bir işi en ekonomik şekilde yerleştirip, montajını yapın: dikdörtgen, gerçek şekiller, çift taraflı işler… Optimize
edilmiş yerleştirme düzeni malzeme tasarrufu sağlar ve üretim
süresini azaltır. Bu, özellikle büyük ebatlı baskı malzemeleriyle
çalışırken kullanışlıdır. Aynı zamanda malzeme stoğunuzu takip
etmenize de yardımcı olur.

Büyük ebatlı baskı işlerini birbirine ekleme

i-cut Layout, çok büyük ebatlı işler ve billboard’lar için mükemmeldir. Özel uygulamalar için düzenli olmayan eklemeler tanımlanabilir: fuar stand köşeleri, duvar kaplamaları, mağaza vitrinleri, araba giydirmeleri.

Hassas ayar

Genellikle başka yöntemlerde, basılı işler ve kontur kesim arasındaki hafif bozulmalar kabul edilemez sonuçlara neden olabilir.
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Esko

Esko ambalaj ve etiket, tabela ve afiş, ticari baskı ve yayımcılık alanlarında entegre çözümler sunan global bir tedarikçidir.
Esko ürünleri ve hizmetleri, piyasaya sunum süresini kısaltarak
ve verimliliği artırarak ambalaj ve baskı tedarik zincirindeki kârlılığı artırmaktadırlar. Esko ürün portföyü marka sahipleri, perakendeciler, tasarımcılar, ambalaj üreticileri ve baskı hizmeti
sağlayıcılarının ambalaj ve baskı süreçlerini desteklemekte ve
yönetmektedir. Her 10 perakende ambalajından 9’unda ambalaj
yönetimi, grafik çalışması hazırlama, strüktürel tasarım, baskı öncesi, 3D görselleştirme, klişe üretimi, iş akışı otomasyonu, kalite
güvencesi, numune oluşturma, paletleme, tedarik zincirinde işbirliği ve tabela ve afiş üretimi için Esko çözümleri kullanılmaktadır. Esko çözümleri geniş kapsamlı bir yazılım paketi ile iki
donanım ürün hattından oluşmaktadır: CDI flekso bilgisayardan
kalıba pozlandırma ve Kongsberg dijital kesim sistemlerine ek
olarak profesyonel hizmetler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
de sunulmaktadır. Matbaacılar, yayıncılar ve grafik tasarımcılar
için otomasyon çözümleri ve PDF kalite kontrol araçları sunan
Enfocus, Esko şirketinin bir parçasıdır. Esko’nun dünya çapında
yaklaşık 1.300 çalışanı vardır. Doğrudan satış ve servis organizasyonu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Amerika ile Asya-Pasifik,
Japonya ve Çin bölgelerini kapsamakta ve 50’den fazla ülkedeki
distribütör ağıyla bölgeler tamamlanmaktadır. Esko’nun genel
merkezi Gent, Belçika’dadır ve beş Avrupa ülkesinde, Birleşik
Devletlerde, Çin’de ve Hindistan’da AR-GE ve üretim tesisleri
bulunmaktadır. Esko bir Danaher şirketidir.

Gazete baskılarında Türkiye’nin en geniş web ofset makine parkur ağına sahip olan“İhlas Gazetecilik A.Ş.” bünyesinde, Türkiye
gazetesi başta olmak üzere, günlük olarak çok sayıda ulusal ve yerel
gazeteyi, 6 bölgede bulunan tesislerimizde basmaktayız.
Heatsetlerde (63 kesim günlük 800 bin forma), (58 kesim günlük 800
bin forma) yüksek üretim kapasitemiz baskı makinelerimizdeki üretim
özellikleri sayesinde siparişlerinizi terminlerine uygun ve kaliteli bir şekilde
hazırlayıp teslim ediyoruz. Modern renk kontrol ve izleme-denetim sistemleri
ile maksimum renk kalitesine ulaşılmakta kokulu sayfalar, özel renkler ve silikon
uygulamaları ile siz müşterilerimize farklılık kazandırmaktadır.

İhlas Matbaacılık Baskı Tesisleri, tabaka ofset baskı alanında sektörün önde
gelen isimleri arasındadır. Tabaka ofset baskı makine parkurumuzun zenginliği ve profesyonel ekibimiz sayesinde tek renkli işlerden, çok renkli işlere
kadar her türlü baskılarınızı uluslararası standartlara göre yapmaktayız.
Mürekkep kontrolü ve renk yönetim sistemleri ile çalışan tabaka ofset
baskı makinelerimiz; laminasyon çeşitleri ile de hizmet vermektedir.

WEB OFSET

DÜZ OFSET

İhlas Matbaacılık Baskı sonrası tesislerde. Modern ma kine, ekipmanları ve kalifiye personelimiz ile hizmet
vermekteyiz. Amerikan cilt, iplik dikiş, mukavva tas lama cilt, iplik dikiş flexi kapaklı cilt, tel dikişli cilt
(tel-omega) spiral cilt, işlere çeşitli fonksiyonlarla
birlikte yapılmaktadır.

MÜCELLİT

İhlas Matbaacılık, ambalaj alanında da faali yetlerine başlamıştır. Baskılı ve baskısız dopel
koli, krome karton ve sıvamalı kutu üretimini
bünyesinde toplayarak, ürün yelpazesini daha da
genişletmiştir.

AMBALAJ

“İşi profesyonellerine bırakın”

Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi
İhlas Plaza No:11 A / 41
Yenibos na / İS TANBUL - TÜR K İYE
Tel. : + 90 212 454 30 0 0
www.ihlasmatbaacilik.com

Detaylar İçin:

Teknolojik gelişmeler ve mobilite gittikçe
önem kazanıyor
“Yönetilen baskı hizmetleri ve güvenli baskı çözümleri, yönetilmesi mümkün,
raporlanabilir, verimliliği artıracak ve maliyetleri optimize edecek bir sistem olduğundan,
müşterilerin ilgisini çekmektedir”
alabilecekleri teknolojik yazılımları cihazlarla almaktadırlar”
dedi.

Akıllı ofis cihazlarına ilgi artıyor

Şirketlerin ihtiyaçlarına, artık basit baskı işlerini yapan cihazların yeterli olmadığını anlatan Özge Öktem, konuşmasına şöyle
devam etti: “IT teknolojisi çok hızlı gelişmektedir ve IT yatırımlarına önem veren şirketler de kendi iştigal konularında daha
verimli çalışabilmektedir. Bu sebeple, şirketlerin değişen ihtiyaçlarına uyumluluk sağlayacak akıllı ofis cihazları geliştirilmektedir.
Bunlardan biri de, cihazın 44 dilde tercüme yapabilme kabiliyetidir ve özellikle kobilerin büyük ilgisini çeken bu uygulama sayesinde firmalar, diledikleri ülkelerle ticaret geliştirebilir hale
gelmişlerdir. Bir dilden başka bir dile çeviriyi, birkaç saniye
içerisinde yapabilir ve üstelik bunu yaparken formatı bozmaz ve
word’e çevirerek sizlerin düzeltme yapmanıza da izin verir. Bunun yanında, mobil baskı ve kullanıcı bazlı şifreleme ile güvenli
baskı, şirketlerin dikkatini çeken uygulamalar arasındaki yerini
almaktadır” dedi.

Akıllı printerlar dönemi başlıyor

Telefonlarda olduğu gibi printerlarda da dönüşümün başladığını kaydeden Özge Öktem, şunları kaydetti: “Önceki yıllarda
telefon ile sadece arama veya mesaj atabilirken, şuan uygulamalar sayesinde günlük birçok ihtiyacımızı telefon aracılığı
ile karşılar hale geldik. Bu aslında, mobilite ve yüksek zaman
maliyeti sebebiyle verimliliği artırma talebinden kaynaklanmaktadır. İşte bu gelişim, artık printerlarda da aynı şekildedir.
Verimliliği artırmak ve mobiliteyi sağlamak adına, teknolojide
çok büyük gelişmeler oldu. Eskiden sadece basit baskı işlerini
yapan bir cihaz iken, Xerox cihazların Connect Key özelliği sayesinde şirketlerin ve hatta kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik
kişiselleştirilebilen uygulamalar geliştirilebilmekte, mobil baskı
ve 44 dilde çeviri özelliği gibi uygulamalarla akıllı ofis asistanına
dönüşmektedir” diye konuştu.
Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem

Şirketlerin, 27001 Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması
kanunu kapsamında, gelişmiş baskı teknolojilerine hızlı bir şekilde uygulamaya alma isteğini kaydeden Lidya Grup İstanbul
Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, şunları söyledi: “Yönetilen
baskı hizmetleri ve güvenli baskı çözümleri, yönetilmesi mümkün, raporlanabilir, verimliliği artıracak ve maliyetleri optimize
edecek bir sistem olduğundan, müşterilerin ilgisini çekmektedir. Müşterinin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına uygun teknolojik
değişimler olacağını ve mobilitenin gittikçe önem kazanacağını
düşünmekteyim. Örneğin, Xerox’un yeni teknolojisi sayesinde,
mobil telefonunuz ile buluta göndermiş olduğunuz bir baskıyı
dilediğiniz ülke / şehir veya lokasyondan Xerox Connect Key
cihazları ile alabilirsiniz. Yine uluslararası şirketler, farklı ülkelerdeki şirketlerinde gönderilen baskıyı istedikleri ofislerinden
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İleri teknolojiyi kullanan şirketlerin sayısı hızla artıyor

Ülkemizde şirketlerin büyük bir kısmının, yönetilen baskı hizmetleri ve güvenli baskı teknolojilerinin önemine sahip olmadığına işaret eden Özge Öktem, şunları belirtti:
“Neredeyse %70 oranında şirketler, mevcutta ne kadar print işine sahip olduğunu, güvenliğinin nasıl sağlandığı gibi bir çok bilgiye hakim değildir ve bu bilgiler raporlanamamaktadır. Diğer
bir değişle, mevcut baskı işlerini yaparken, standardın olmaması, marka&model çeşitliliği, farklı yaşlarda cihazların olması ve
raporlama yapılamadığı için ne kadar baskı üretildiği tespit edilememektedir. Bu durum toplam sahip olma maliyetinin tespitinin sağlanmasını engellemektedir. IT yatırımına önem veren şirketler ise, güvenli baskının ve otomasyon sistemi ile verimliliğin
artarak, maliyetlerin kontrol edilmesini istemektedir. Nitekim,
Lidya Grup olarak müşterilerimize, IT araçları ile yaptığımız analizimizi ve fiziksel analizlerle birleştirerek müşterinin ihtiyacına
yönelik cihazlar sunmaktayız. Özetle, maliyetlerini azaltmak ve
verimliliği artırmak adına ileri teknolojiyi kullanan şirket sayısının, yakın zamanda artacağını öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

En iyisini isteyenler Mimaki’yi tercih ediyor
Kullanıcı deneyimleri Mimaki’nin nasıl pazar lideri olduğunun sırrını açıklıyor. En iyi makineyi, en iyi teknik servisle almak isteyen kullanıcılar, Mimaki ile aralarındaki ilişkinin
sürekli güçlenmesinden memnuniyetlerinin altını çiziyor.

Geliştirdiği geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterleri ile, küresel pazarda lider konumda bulunan Mimaki, ‘en
iyisini’ isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Tabela/ grafik, tekstil/giyim ve endüstriyel pazarların dijital baskı ihtiyaçlarına dönük
yüzlerce çözüme sahip olan Mimaki, 1975 yılından bugüne sektörün gelişimine yön veriyor. Kullanıcılarını yenilikçi çözümler
için cesaretlendiren Mimaki, baskı endüstrisinin artan taleplerine zengin ürün ve hizmet gamıyla yanıt veriyor.
Mimaki’nin kullanıcı profili çeşitliliği rakiplerinin oldukça ilerisindedir. Dijital tekstil baskısı üreticilerinin yanı sıra grafik,
endüstriyel reklam, promosyon malzemeleri baskıcıları da ilk
tedarikçi olarak Mimaki ile çalışıyor. Uzun yıllardır Türk baskı
endüstrisinin bir çözüm partneri olarak kendini kabul ettiren
Mimaki, 2017 yılında Mimaki Eurasia’yı yapılandırarak bu pazara bağlılığını daha da güçlendirdi. Grafik, tabela, iç mekan/
dış mekan dekorasyon, promosyon baskı çözümlerinin yanı sıra
güçlü Türk tekstil endüstrisinin talep ettiği dijital baskı çözümleri için organizasyon sağlam yapı taşları üzerine inşa edildi.
Böylece kullanıcılar baskı makineleri, baskı kafaları, boyalar,
yazılımlar, aksesuarlar ve yedek parça tedariklerinde hiç olmadıkları kadar rahat bir konuma ulaştı. Baskı endüstrisinin önemli
oyuncularının görüşleri, Mimaki Eurasia’nın pazara yaklaşımının
ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
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Özturna Baskı Sanayi; “Rekabette Mimaki ile öne
geçiyoruz”

1991 yılında İstanbul’da kurulan ve tekstil baskı hizmeti sağlayan
Özturna Baskı Sanayi, 2016’da ilk Mimaki yatırımını UJF3042FX

modeli ile yaptı. Daha sonra bu makineden bir tane daha alan
firma, kesim ihtiyacı içinse Mimaki CG-SRIII serisi kesim plotterlerini tercih etti. Özturna firması geçtiğimiz yıl Mimaki UJF-6042
MkII UV LED baskı çözümü ile makine parkurunu güçlendirdi.
Firma ortağı Cengiz Turnalar, 2 yılı aşkın süredir Mimaki’nin dijital baskı makinelerini kullandıklarını söyledi. Turnalar; “Firma
olarak makine yatırımı yaparken kaliteli makineleri almaya dikkat ediyoruz. Böylece yaptığımız işin kalitesi ve verimliliği de iyi
oluyor. Bu ise bizi pazarda rakiplerimizin bir adım önüne geçiriyor” dedi. Yatırım sürecinde yaptıkları araştırmalarda Mimaki’nin en kaliteli marka olarak önlerine geldiğini belirten Turnalar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim için baskı kalitesi, baskı hızı
ve baskı sonrası dayanımlar çok önemli. Mimaki ile bu konularda
istediğimiz randımanı fazlasıyla alıyoruz. İhtiyaçlarımıza net yanıt
aldığımız için Mimaki ile çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni makineleri alırken de Mimaki ile bağlantıya geçiyoruz.”

Tural Makine: “Müşterilerimize Mimaki’yi tavsiye
ediyoruz”
1979 yılından bu yana kalender makineleri ve baskı

Ensa Reklam; Mimaki’nin pazarda olması bize güven
veriyor

2010 yılından itibaren Uludağ Bilişim bünyesinde çalışmalarını
başlatan Ensa Reklam baskı merkezi cam baskı, mdf baskı, metal

baskı, iç mekan folyo baskı, promosyon üretimlerinde çalışmalar yürütüyor. Firmanın Genel Müdürü Samet Saray 2,5 yıldır Mimaki kullanıcısı olduklarını söyledi. JFX200-2513 baskı makinesi aldıklarını hatırlatan Saray, Mimaki’yi neden tercih ettiklerini
şöyle açıkladı; “Mimaki’nin sağladığı yüksek baskı kalitesi bizim
tercihlerimizi etkiledi. Bunun yanı sıra yoğun çalışmalarda makinelerde herhangi bir durma veya yavaşlama problemi olmuyor.
Diğer markalarda görülen lambalardaki ısınma sorununu Mimaki
ile yaşamıyoruz.”
Mimaki’nin kendi kurumsal yapısı ile tam anlamıyla Türkiye’de olmasının, kullanıcılar açısından çok önemli olduğunun altını çizen
Samet Saray, Mimaki Eurasia’nın varlığının kendilerine güven
verdiğini dile getirdi. Saray; “Küresel bir markayı direkt kendi
bayisinden almak ve daha sonrasında teknik desteğe kesintisiz
ulaşmak bizler için önemli. Mimaki bize bu güveni sağlayarak,
bizleri rahat ve güven içinde çalışan kullanıcılara dönüştürdü.
Yeni yatırımlarımızı yaparken de elde ettiğimiz bu güveni göz
önünde bulunduruyoruz” dedi.

ekipmanları üreten Tural Makine, günümüzde ikinci nesil yöneticileriyle Türkiye ve bölge pazarlarına yönelik üretimini sürdürüyor. Firma Genel Müdürü Halil Tural; “Müşterilerimize güvenle
Mimaki’yi tavsiye ediyoruz” dedi. Tural bunun nedenlerini şöyle
anlattı; “Onlara öncelikle yapacakları işi soruyoruz. Eğer yüksek
kaliteli baskılar yapmayı istiyorlarsa, kaliteli markalara çalışacaklarsa, ihracat odaklı üretim yapacaklarsa onlar için en uygun
çözümün Mimaki olduğunu söylüyoruz. İşlerini yaparken sorunlar
nedeniyle başlarının ağrımasını istemiyorlarsa, Mimaki’yi tercih
etmeleri gerektiğini belirtiyoruz. ”Halil Tural makine alırken tüm
sürecin göz önünde tutulması gerektiğini dile getirdi. Özellikle
tekstil üreticilerinin 7/24 teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tural, sözlerini şöyle bitirdi; “Tekstilcilerin işi alıp en hızlı
şekilde, istenilen kalitede teslim etmesi gerekiyor. Eğer teknik
servis hızlı olmazsa, bu iş kaybına yol açar. Yatırımlarda en önemli nokta teknik servisin olup olmadığıdır. Piyasada atıl durumda,
çalışmayan bir Mimaki baskı makinesinin olmamasının sebebi
budur. Bu güven ve konfor için müşterilerimizi Mimaki çözümlerine yönlendiriyoruz.”

Mimaki

Mimaki, tabela / grafik, tekstil / giyim ve endüstriyel pazarlarının
geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterlarının lider
üreticilerindendir. Mimaki her ürün grubu için donanım, yazılım,
boya ve kesici bıçaklar gibi sarf malzemeleri içeren bütünlüklü
bir çözüm geliştirir. Mimaki, su bazlı süblime, Lateks, Eko-solvent, Solvent – UV, Solvent ve UV kurutucu teknolojilere dayanan
yenilikçi, kaliteli, güvenilir ürünler sunar. Pazarda çok çeşitli uygulamalara cevap verebilmek için, kişiselleştirilmiş dijital baskı
çözümleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Mimaki Engineering Co. Ltd.
JASDAQ Menkul Değerler Borsasında, halka açık bir şirkettir.
Mimaki, Türk baskı endüstrisine ve Avrasya bölgesine eşsiz bir
teknik destek vermesi için 2013 yılında Mimaki İstanbul Teknik
Merkezi’ni açmıştı. Bu bölgeye daha kapsamlı hizmet sunmak
adına 2016 yılında Mimaki Eurasia olarak ticari faliyete başladı.
Mimaki Eurasia, 2017 yılı itibariyle satış sürecini yeniden organize ederek bayileri ve son kullanıcılarıyla daha güçlü bir yapı
oluşturmuştur.
Temmuz 2018
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ITMA 2019 için hazırlıklarda
son aşamaya gelindi
ITMA 2019, 20 - 26 Haziran tarihleri arasında Gran Via,
Fira de Barcelona’da düzenlenecek.

ITMA 2019, küresel tekstil ve hazır giyim endüstrisi üyeleri arasında paylaşım ve işbirliğini kolaylaştırmak için bir dizi endüstri
lideri bilgi paylaşımı etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilir inovasyon, Endüstri 4.0 ve otomasyon gibi sıcak düğme
sorunları, fuar boyunca pek çok gündemde olacak. CEMATEX’e
göre, eşlik eden etkinliklerin kümelenmesi olan ITMA 2019’un
sahibi, endüstri üyelerinin sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü
destekleyecek temel endüstri zorluklarını ve en son çözümlerini gözler önüne serecek. CEMATEX Başkanı Fritz Mayer, şunları söyledi: “ITMA, tekstil makineleri üreticileri için sadece bir
satın alma ve satma platformu sağlama hedefinin ötesine geçti.
Şimdi tüm sektör paydaşlarının yeni atılımları, beyin fırtınası çözümlerini paylaşmaları için anlamlı bir platform olacak”
Geçmişteki ITMA sergileri ile bağlantılı olarak başarıyla organize edilen iki etkinlik, Tekstil Renklendirici ve Kimyasal Liderler
Forumu ve Nonwoven Forumu’nu içermektedir. Bu ITMA forumları, kilit sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde düzenlenmiştir.

Tekstil ve Kimyasal Liderler Forumu

3. Tekstil Renklendirici ve Kimyasal Liderler Forumu ITMA 2019,
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konuya odaklanacak: Dairesel Ekonomi ve Kaynak Sürdürülebilirlik Stratejisi.
Forum’un organizasyon komitesi başkanı ve teknik direktörlüğünü yürüten Andrew Filarowski, “Tartışmalar, döngüsel ekonomi
ve kaynak sürdürülebilirliği stratejisini ve tekstil kimyasallarının
ve yenilikçi ve temiz teknolojilerin, endüstrinin 4.0 ortaya çıkan
stratejik konseptinin etkisi altında nasıl destekleyebileceğini”
belirtti. Dyers ve Colourists Derneği.
Organizasyon komitesinin diğer üyeleri:
Uluslararası Tekstil Kimyacıları ve Renkçileri Dernekleri Federasyonu (IFATCC)
Amerikan Tekstil Kimyacılar ve Renkçiler Derneği (AATCC)
İspanyol Tekstil Kimyacılar ve Renkçileri Derneği (AEQCT)
Hindistan’ın Dyestuff Üreticileri Derneği (DMAI)
Forum 23 Haziran 2019’da yapılacak.

Nonwovens Forum

2015 yılında başarılı bir işbirliğinin ardından, ITMA Nonwovens
Forum ITMA 2019’u Uluslararası Nonwoven ve İlgili Endüstriler
Birliği (EDANA) ile birlikte organize edecektir.

21 Haziran’daki bir günlük etkinlik, temasına dayanarak, nonwovenlardaki en son yenilikler hakkında tartışmaları içerecek: 21.
yüzyıl için nonwoven üretim süreçleri: daha esnek, daha verimli,
daha sürdürülebilir.
EDANA Genel Müdürü Sayın Pierre Wiertz şunları söyledi: “Her
zaman endüstrinin nonwoven ve ilgili endüstrilerin eğitim ve diyalog yoluyla sürdürülebilir büyümesi için güçlü bir temel oluşturmasına yardımcı olmak için yollar araştırıyoruz. Bu nedenle,
ITMA ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Nonwoven Forumu. “

Diğer ortak etkinlikler

ITMA işbirliğini sürdürmeye ve olayları sahnelemek için önemli
çıkar grupları çizmeye devam ediyor. Bunlar, önceki ITMA sürümlerinde başarıyla gerçekleştirilen etkinlikleri içerir.
Bu arada, ITMA 2019’da son derece güçlü bir ilgi var ve alanın
yaklaşık yüzde 70’i rezerve edildi. ITMA 2019, 20 ila 26 Haziran
tarihleri arasında Gran Via, Fira de Barcelona’da düzenlenecek.
Sergi, tüm tekstil ve konfeksiyon üretim değeri zincirinin yanı
sıra lifler, iplikler ve kumaşlar için en yeni teknolojileri ve sürdürülebilir çözümleri sergileyecek. Daha fazla bilgi için www.itma.
com adresini ziyaret edin.

CEMATEX ve ITMA

Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi (CEMATEX), Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre
ve Birleşik Krallık’tan ulusal tekstil makineleri birliklerini kapsamaktadır. ITMA ve ITMA ASIA’nın sahibidir. Tekstil makineleri
fuarlarının ‘olimpiyatları’ olarak kabul edilen ITMA, tekstil ve
konfeksiyon üretiminde her bir iş için en son makina ve yazılımları sergileyen 65 yıllık bir geçmişe sahiptir. Avrupa’da her dört
yılda bir yapılır.

ITMA Hizmetleri

Merkezi Singapur’da bulunan bir yan kuruluş ile Brüksel’de
bulunan ITMA Services, ITMA 2019’un ve gelecekteki ITMA
markalı fuarların atanmış organizatörüdür. ITMA ve dünya çapındaki diğer büyük ticari fuarları düzenleme konusunda geniş deneyime sahip profesyoneller tarafından yönetilmektedir.
ITMA’nın benzersiz satış önerisini ve küresel bir kitleyle alaka
düzeyini korumayı ve genişletmeyi hedefliyor.

İtalya ITMA 2023’e ev sahipliği yapacak

Öte yandan, Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi CEMATEX, ITMA’nın 19. baskısı için İtalya’nın Milano kentine döndüğünü açıkladı. ITMA 2023, 8 - 14 Haziran 2023 tarihleri arasında Fiera Milano Rho fuar merkezinde gerçekleştirilecek. ITMA
2023’ü Milano’da ağırlama kararı, CEMATEX Genel Kurulunda
alındı.
CEMATEX Başkanı Fritz P Mayer şunları söyledi: “ITMA 2015 katılımcıları ve ziyaretçilerinden çok olumlu geri bildirimler aldık.
Milano, 200 bin metrekareyi aşan ve küresel bir kitleyi çeken
ITMA gibi büyük ölçekli sergiler düzenlemek için mükemmel
bir altyapıya sahip. Dünyanın her yerine geniş bir yelpazede
ağırlama hizmetleri ve hava bağlantıları sunmaktadır. İtalya’da
büyük bir tekstil makineleri ve tekstil endüstrisine sahip. ”
İtalyan tekstil makineleri üreticilerinin birliği olan ACIMIT’in
başkanı Alessandro Zucchi, “Milano’nun ITMA 2023’e ev sahipliği yapmak üzere seçilmesinden çok memnunuz. Başarılı olmak
için devlet kurumları ve yerel ortaklar da dahil olmak üzere tüm
taraflarla çok çalışacağız” diye konuştu.
Fiera Milano İcra Kurulu Başkanı Fabrizio Curci, “Tekstil ve
giyim sektörüne yönelik en üst düzey uluslararası makine ve
teknoloji fuarını İtalya’ya getirmemiz bizim için büyük bir memnuniyet” dedi. “Organizatörlerin bize gösterdikleri güven, Fiera
Milano’nun profesyonel yaklaşım ve kaliteli hizmetlerin bir kanıtıdır. Burada barındırılan uluslararası etkinliklerin garantisidir.”
ITMA - dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon teknolojisi sergisi - 1951’den beri dört yılda bir gerçekleştirildi. Bir sonraki sergi 20 - 26 Haziran 2019 tarihleri arasında Fira de Barcelona, Gran
Via mekanı, İspanya’da gerçekleştirilecek.
ITMA 2019’daki alan tükendi ve yeni başvuru sahipleri bekleme
listesine alındı. Sergi, tüm tekstil ve konfeksiyon üretim değer
zincirinin yanı sıra lifler, iplikler ve kumaşlar için en son teknolojilerini ve sürdürülebilir çözümlerini sergilemek üzere 1.600’den
fazla katılımcıyı çekmiştir. Daha fazla bilgi için www.itma.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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2018 için sublimasyon trendleri
2018 yılı için sublimasyon piyasası öncekinden daha yenilikçi ve popüler hale gelecek.
İşte, yıl boyunca satışlara yön vereceğini düşündüğümüz ve keşfedilmesi gereken
birkaç alan:

Sublimasyon baskı, her tür işletme sahibi için hala çok popüler
ve kârlı bir uygulama. Trendler ve talepler değişirken, bu ihtiyaçları karşılamak için teknoloji de gelişiyor. Floresan ve genişletilmiş renk skalasına sahip mürekkeplerle tüketici satın alma
örneklerinden yola çıkılarak daha büyük format baskılar ve yeni
fikirler doğuyor. 2018 yılı için sublimasyon piyasası öncekinden
daha yenilikçi ve popüler hale gelecek. İşte, yıl boyunca satışlara yön vereceğini düşündüğümüz ve keşfedilmesi gereken
birkaç alan:

Yastıklar

2017 yılında yastıklar çok popülerdi ve bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Dekore etmesi kolay ve aynı zamanda hem
kârlı hem de hiçbir zaman eskimeyen bir ürün olan yastıkları
direk raftan seçebilir veya özel isteklere göre sipariş verebilirsiniz. Boş olarak satın alabileceğiniz çok farklı yastık kılıfı türleri var. Saten, kadife, yünlü, tüylü yezeye sahip, kanvas, yapay
kanvas ve payetli kumaşlar bunlardan sadece bazıları. Kumaşın
doğal rengini tasarımınızın ana parçası olarak kullanabilirsiniz
veya silme baskıyı istediğiniz renkler ve resimlerle donatılan
yastığı tamamen kaplayacak şekilde yapabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra, yastığı doldurmak için önceden hazırlanmış bir dolgu yerleştirin. Böylece, insanların kesinlikle seveceği
bir ürününüz olacak.
Küçük ve dekoratif yastıkların her zaman bir stili vardır. İlave
ücret karşılığında kişiye özel harflerden oluşan veya diğer fotolu tasarımları ilave ücretle sunabilir veya kendi orijinal tasarımlarınızla raftan satış yapabilirsiniz. Spor fotoğrafları, okul fotoğrafları, doğum istatistikleri/duyuruları, aile adları, eğlenceli
cümleler, tatil resimleri / sözleri ve hatıra yastıkları örnek olarak
verilebilir.
“Denizkızı” yastıklar (ters çevrilebilir payetli olanlar) son 12 aydır piyasaları kasıp kavuruyor ve bu tür yastık kılıfları, sublimas-
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yon kullanılarak sıklıkla kişiselleştirilebiliyor ve dekore edilebiliyor. Bunlar, özellikle isim ve fotoğraf eklediğinizde birinci sınıf
fiyata sahip ürürler. Bazı işletmeler doğacak bebeğin cinsiyetine göre de satış yapıyor.

Giysi Trendleri

Bluzler, şapkalar ve ceketler her zaman giysi dekorasyon pazarının temel malzemeleri olacak ama sublimasyon daha yenilikçi ürünler geliştirmenize yardımcı oluyor ve çok amaçlı
performans spor giysileri ile üniformalar için çok popüler bir
uygulama. Sublime basılmış çoraplar da hem toptan satış hem
de perakende müşterileri için talebe göre ürün olarak en üst
sıraya çıktı.
Takımlar özelleştirilmiş çorapları formalarına eklemeyi seviyor.
Önceden spor çorapları beyaz veya sadece tek renkli veya iki
renkliydi ancak artık süblime baslımış çoraplarda renkli logolar
ve takım renkleri, hatta resimler bile bulunuyor! Bunlar, parmak
ucundan baldır kısmına kadar silme tasarımlarda oluşabiliyor
veya stratejik olarak yerleştirilmiş resimler, kelimeler veya takım numaralarını içerebiliyor.
Sporcular ve fanları, üzerlerinde en sevdikleri oyuncuların fotoğraflarının baskılarının bulunduğu kişiselleştirilmiş çorapları
seviyor. Çocuk spor giysileri için, takım fotoğraflarını çeken yerel fotoğrafçılar ile bağlantı kurulabiliyor ve her oyuncuya takım
renklerinde desenlerin yer aldığı çoraplar sunulabiliyor. Sezon
sonuna ve şampiyonalara kadar çıkmış takımlar arasında bunların iyi satıyor.
Bebek ürünleri pazarı da süblime basılmış giysiler ile odaklanılacak mükemmel bir pazar. Özellikle bereler giderek daha popüler hale geliyor. Bebekler ve küçük çocuklar için mükemmel
seçim olan bu yumuşak, esnek dokuma şapkalar hem rahatlık
sunuyor hem de sıcak tutuyor. Kolayca isim ekleyebilir, sevdiği-

niz renkleri, karakterleri ve grafikleri seçebilir, bu ürünleri hem
pratikleştirebilir hem de aileler için hatıra oluşturabilirsiniz. Berelerle önemli olaylar için hatıralar hazırlayabilirsiniz: çıkılan ilk
tatil, her aya ait fotoğraflar, büyük anneye yapılan ilk ziyaret vb.
Bunlarla birlikte, bebek tulumlarını ve setleri de dekore edebilirsiniz!

Bayraklar

Daha büyük baskılar yapmak sublimasyon ile bugünlerde artık
çok daha kolay. Bu da bayraklara olan talebi yönlendirmeye yardımcı oluyor. Masa üstü sistemleri 33 x 48 cm maksimum baskı
boyutu sunuyor.
Bu, genelleştirilebilir veya özelleştirilebilir olan bahçe veya çim
bayrakları, araba bayrakları, masa bayrakları ve diğer daha kişisel bayrak uygulamaları için geçerlidir. İnsanlar favorileri olan
takımları, ülkeleri, aileleri vb. desteklemek istediği sürece, bu
tür bayraklar tarz olmaya devam edecek.
Daha büyük bayraklara olan talepte bir artış olduğunu görüyoruz çünkü süblime baskı yapanlar büyük format baskının beklenenden daha ekonomik olduğunu ve yeni fikir fırsatlarının çok
daha fazla olduğunu anlıyor. Günümüzde, 25 inch sublimasyon
printer evdeki çalışma ortamında çalıştırılmak için yeteri kadar
küçük olmasının yanı sıra, 8 renk mürekkep içerebiliyor. Bu da,
özel ürünlerin sunulmasına imkân veriyor ve kârlı hale getiriyor.
Bayraklar, işletmeler için tabela ve promosyonel dekor olarak
kullanılıyor çünkü kolaylıkla logolar ve kurumsal renkler eklenebiliyor (8 renkli yazıcılar için genişletilmiş renk skalasında
mürekkep setleri sayesinde). Bunlar esas olarak iç mekan ve
soft signage uygulamaları için kullanılıyor ve işletme sahipleri
renklerle dikkat çekiyor, mesaj iletiyor ve diğer tabela türlerine
kıyasla maliyet açısından şok daha etkin oluyor.
Ev dekorasyonu için dekoratif bayrakların da popülerliği artıyor. Bunlar lisanslı spor takımlarından ülkelerin ya da dinlerin
bayraklarına kadar dekora uyumlu modellerde, çizimlerde, aile
isimlerinde ve daha fazlasında kullanılabilir. Floresan renkler
pratikte kumaşta ön plana çıkar ve dikkat çeker. Bu da bu uygulama için mükemmel olmalarını sağlar. Bu bayraklar siparişe
göre kişiselleştirilebilir veya özelleştirilebilir, mevsimsel ya da
tatil odaklı amaçlar, kutlamalar vb. için uyarlanabilir. İhtimaller
sonsuzdur.

Çantalar

Piyasada artık çok daha fazla sublimasyona uygun çanta mevcut
ve talebe doğrudan cevap veriyor. Non-woven alışveriş torbaları kurumsal müşteriler için ucuz bir seçenek ve sublimasyona
güzel renkler kazandırıyor. Daha ağır polyester veya poly kaplı
kanvas alışveriş torbaları bile daha pahalı ama daha kaliteli ve
genellikle işletmeler arasında favori.
İnce bezden sırt çantaları okullarda, spor takımlarında ve genç
gruplarında çok satıyor. Bu ürünler, serigrafi ve vinil transferlerle dekore edilebiliyor ama bir süblime baskıcı olarak tam renkli
ve/veya fotoğraf baskısı imkânı sunabilirsiniz. Bu da müşteriniz
için değeri arttırıyor. Bu ürünler için hem perakende hem de
toptan satış seçenekleriniz var. Spor takımları, kamplar, kulüpler jimnastik salonları ve diğer grup odaklı organizasyonlar,
promosyon ürünleri olarak bu çantaları kullanıyor. Hatta bazıları
bunları üyelerine satmaya çalışıyor. Bu nedenle, toptan satış teklifleri için size gelebilir.
Modayı amaca uygunluk ile kombine eden çok sayıda çanta
mevcut. Bunlar arasında keseler ile omuz çantaları, sırt çantaları, laptop çantaları, çapraz çantalar, bebek çantaları vb. bulunuyor. Genel olarak her birinin resim, grafik, logo, marka rengi
vb. baskıları yapılabilen bir paneli var. Bu şekilde promosyon
ürünleri, kurumsal hediyeler, öğretmen hediyeleri, kişiselleştirilmiş okul ve/veya takım giysileri, bebek hediyeleri vb… haline

gelebilirler. Ne kadar yenilikçi olursanız, satma potansiyeliniz o
kadar fazla olur.
2018 yılının yeni başladığı bu günler, bu yıl için piyasalar hakkında düşünmek ve bazı somut sublimasyon stratejileri planlamak
için mükemmel bir zaman. Bu trendler, başlamak için iyi bir yer
ve işinizi büyütme konusunda yeni, daha kreatif şekillerde düşünmeye başlamanıza yardımcı olabilir.

Doğru çözümün seçilmesi

Eğer sublimasyon işine girmeyi düşünüyorsanız, sublimasyon
sistemleri ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştiği için dikkat etmeniz gereken birkaç şey var.
Talep sınırlarını test eden daha küçük hacimler için, başlangıç
sistemleri en ucuz ve en iyi seçimdir. Ricoh ile ortaklaşa tasarlanan ve popüler gelişmiş teknoloji ile donatılmış GelJet line,
Sawgrass’ Virtuoso SG400 (A4) ve SG800 (A3+) yazıcıları ürün
dekore eden teknolojiler arasında en düşük başlangıç maliyetine sahip ürünler. Tümü göz alıcı 1200 x 1200 dpi baskı ve HD
fotoğraf kalitesinde üretim yapıyor. Ürünlerde aynı zamanda
bütünleşik bir kendi kendine temizleme işlevi bulunuyor ve bu
sayede yazıcılar en iyi performansta çalışırken minimal güç sarf
ediliyor ve mürekkep sarfiyatı en düşük seviyede oluyor.
Sawgrass, yüksek hacimli, yüksek çözünürlüklü baskı için, endüstride boyutunun bütünüyle entegre edilmiş ilk sublimasyon
baskı çözümü olan VJ 628 8 renkli yazıcıyı geliştirdi. Benzersiz
verimlilikte daha parlak, daha yüksek çözünürlüklü görüntüler
elde edilmesini sağlayan, kullanım kolaylığı, destek ve daha düşük görüntüleme maliyetleri sunan Virtuoso 25” HD Ürün Dekorasyon Sistemi fotoğraf, güzel sanatlar, tabela ve yüksek hacimli
kişiselleştirme ile özelleştirme için ideal ve 24 inç ürünlerde silme ve 1440 x 1440 dpi’ye kadar çözünürlük sunuyor.
Uygulamalarda kişiselleştirilmiş hediyeler, mobilya ve dekorasyon ürünleri, giysi dekorasyonu, sert yüzey, mallar, iç mekan
tabela ürünleri, promosyon ürünleri ve güzel sanatlar ürünleri
bulunmakla birlikte kullanılabilen polyester kumaşlar veya polimer kaplı sert malzemeler arasında alüminyum paneller ile
insertler, döşemeler, ağır kartonlar ve ahşap plakalar, kahve
kupaları, akrilik, cam, arduvaz ve takviyeli fiberglas plastik bulunuyor.
Bu potansiyel gelir elde etme fırsatları Sawgrass’ın her ikisi
de yenilikçi girişimcilerin tasarımları internete bağlı bir bilgisayardan veya tabletten hızlı ve kolay bir şekilde üretmesine
yardımcı olan CreativeStudio Online Designer ile Virtuoso Print
Manager’dan oluşan yenilikçi yazılım paketi CreativeStudio ile
donatılabilir. Kullanımı kolay, baskıya hazır tasarımlar dakikalar
içinde oluşturuluyor, binlerce şablon ve görselle dolu arşivi neredeyse tüm pazarlarda ya da uygulamalarda uygulanabilir. CreativeStudio her türlü Virtuoso sistemi ile birlikte satılıyor.
Sawgrass’ın SG400, SG800 ve VJ 628 yazıcılar için kullanılan ilk
evrensel baskı yönetim yazılımı olan Virtuoso Print Manager,
optimal baskı kalitesi ve üretim verimi için tek bir çözüm sunuyor. Bu yazılım, PowerDriver, CreativeStudio Print Manager ve
WinProfile / MacProfile ICC profil çözümlerinin en iyi özelliklerini güçlü ve kullanımı kolay tek bir RIP-like uygulamada birleştiriyor. Virtuoso Print Manager, hem Windows hem de Mac OS
için kullanılabilen CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve CreativeStudio tasarım yazılımı ile mükemmel renkli çıktıların elde edilmesini çok daha kolaylaştırıyor. İş ya da görsel
yerleştirmenin, özelleştirilebilir ön ayarların, çok dilli kullanıcı
arayüzünün, dosya ve web-to-print iş akışlarının ve daha fazlasının olduğu gelişmiş özelliklere sahip düzenli üretim yapılır.
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Dijitalleşmenin 5 adımı
İş Hayatında Dijitalleşme” başlıklı yeni bir rapora göre bilgi teknolojileri (BT) alanındaki
yöneticilerin %50’sinden azı iş süreçlerinin çoğunun ya da tamamının dijitalleştiğini
söylerken sadece %10’u dijitalleşmenin kapsamlı olarak gerçekleştiğini belirtiyor.

Büyük liderler için şirketlerinin dijital dönüşümün içinde yer
alması oldukça önem taşıyor fakat “İş Hayatında Dijitalleşme”
başlıklı yeni bir rapora göre bilgi teknolojileri (BT) alanındaki
yöneticilerin %50’sinden azı iş süreçlerinin çoğunun ya da tamamının dijitalleştiğini söylerken sadece %10’u dijitalleşmenin
kapsamlı olarak gerçekleştiğini belirtiyor. Bununla birlikte, aynı
çalışmada katılımcıların %71’i otomasyonun kuruluşlarına katkı
sağlayacağını düşündükleri süreçlerden de bahsediyor. İşletmelerin, dijital hedeflerine ulaşmaları için şirketlerini adapte
etmelerini sağlayacak beş adım şu şekildedir.

1. Kâğıt İş Akışını Kolaylaştırın

Dijitalleşmenin en önemli sebebi iş akışını hızlandırma gereksinimidir. Birçok baskı işi ve doküman süreçleri; faturaların
dosyalanması, taleplerin işlenmesi ve dosyaların doğru klasöre
kaydedilmesi gibi tekrarlanan görevler içerir. Araştırmaya göre
kuruluşların %55’i kâğıt süreçlerinin mevcut durumunu analiz
etmemiş durumda. Artık iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen
şirketler, doküman yönetim yazılımı ve Xerox® ConnectKey®
özellikli bir MFP kullanarak kayıtlarını taratıyor ve dijital ortama
aktarabiliyor. Bunun yanı sıra çalışanlar artık kimliklerini kullanarak dijital belgelere anında ve güvenli bir şekilde erişebiliyor
ve birden fazla kullanıcı, güncellenen aynı belgeye aynı anda
erişerek iş akışını düzenleyebiliyor.

2. Verileri Derinlemesine Analiz Edin

Dijitalleşmeden gerçek bir katkı elde etme konusunda en önemli adımlardan biri de analizdir. Dokümanların nasıl kullanıldığını
denetlemek, takip etmek, ölçmek ve analiz etmek, dijitalleşmede hangi alanda en yüksek faydayı elde edebileceğinizi görmeye yardımcı olur. Bu bilgiler, doküman yönetim süreçlerinizdeki
hassas noktaları da daha iyi anlayabilmenizi sağlayacaktır. Xerox, Baskı Analizi süreçlerini ideal adet ve baskı cihaz tiplerini gerektiği şekilde konsolide ederek en uygun baskı ortamını
sağlayarak müsterilerine maaliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

3. İşletme Genelinde Kararları Uygulayın

Doküman süreçlerinizin mevcut durumunu değerlendirdikten
ve dijital yolculuğunuza başladıktan sonra ilerlemenize dair ger-
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çek zamanlı güncellemeleri şirketinizdeki yetkili kişi ile paylaşmak artık çok daha önemli hale gelir. İşletmelerin %90’ı güvenli
olmayan baskıdan dolayı güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalmıştır ve çoğunlukla bunun nedeni, birinin hassas dokümanları
yazıcı tepsisinde unutmuş olmasıdır.
Bu durum sadece olası bir güvenlik açığı değil, aynı zamanda
kağıt ve para israfıdır. Aslında yazdırılan sayfaların %50’si çöpe
atılmakta, %20’si ise hiç alınmamaktadır dolayısıyla şirketler
maliyet, güvenlik ve hız açısından fırsatları aramaktadır. Xerox,
baskılarınızı optimize ederken her şeyin bilişim ortamınıza güvenli ve uyumlu bir şekilde bağlandığına emin olur; mobil cihazlardan baskı çözümlerini açar ve baskı sırası yönetimi sağlar.
Talebe göre baskı (ya da pull printing) sayesinde, yazdırılan doküman, yalnızca baskıyı gönderen kişi PIN kodu girdiğinde veya
temaslı kartla hazır bulunduğunda MFP’den çıkar. Tek bir basit
adımla maliyet ve güvenlik sorunu çözülür.

4. Otomasyon ile Genişleyin

Şirketler, dijital kaynaklarına daha fazla yatırım yaptıkça, dijitalleşmenin birincil sebebi olan daha verimli büyüme imkânına
kavuşmuş olur. Mevcut işlerin bir kısmı yeni otomatik süreçlere
dağıtılarak çalışanlara zamanı kazandırılır ve ekip bu sayede
daha fazla proje alabilir, daha fazla yeniliğe yatırım yapabilir ve
BT departmanının kapasitesini bir bütün olarak genişletebilir.
Xerox, iş otomasyonu hizmetleri sayesinde iş süreçlerinizdeki
zaman kaybı ve gereksiz adımlardan kurtulmanıza yardımcı
olur. Verimsizliği ve maliyetleri kalıcı hale getiren şişirilmiş
süreçlerden şirketinizi kurtarır. İş Akışı Otomasyon Hizmetleri
ile daha yüksek üretkenlik ve dijital dönüşüme giden yola liderlik eder.

5. Güçlü Yönlerinize Odaklanın

İş akışı otomasyonu dijitalleşmenin temel bir unsuru olmasına
rağmen kesinlikle iş gücünün azaltılması ile eş anlamlı değildir.
Aksine, şirketler çalışanlarını, güçlü yönlerine odaklanan görevlere atayarak bu özelliklerini kullanmalı ve ardından bu yetenekleri desteklemek ve eksikleri tamamlamak için süreçleri
otomatikleştirmelidir. Burada amaç, çalışanların ve otomasyon
teknolojilerinin birlikte çalışması ve şirket ile müşteriler için
olumlu bir değişim sunmaktır.

Süper geniş formatlı inkjet yazıcı teknolojisi:
EFI Vutek GS5500LXR Pro

UltraDrop teknolojisiyle ödünsüz bir tasarım sergileyen LED EFI
Vutek GS5500LXR Pro yazıcı, yenilikçi teknoloji ve sıradışı performansın mükemmel bir kombinasyonunu sunarak uzun yıllar
boyunca başarılara koşmanızı sağlar.

% 82 daha az enerji tüketimi ve daha az sarf malzemesiyle işletim maliyetlerini düşürür. Tutarlı renk çıktısı ve kolay işletim
özelliğiyle atık miktarını azaltır. Uçucu organik bileşenleri, güç
tüketimini, atıkları ve sarf malzemelerini azaltarak çevre dostu
bir baskı çözümüne yönelik müşteri beklentilerini karşılar.

Vutek GS5500LXR Pro özellikleri

8 renk ve isteğe bağlı beyaz mürekkep baskı. Gerçek 600 dpi ve
1000 dpi çözünürlük. Güçlü LED kürleme teknolojisi. Gri ölçekli
7pl ultradrop teknolojisi. Orion işletim sistemi. 3M MCS garantisiyle EFI Vutek GSlxr 3E SuperFlex UV Mürekkep. Dış mekan
için saatte 260 metrekareye varan çıktı. Saatte 88 metrekareye
varan yüksek kaliteli P-O-P çıktısı. Single-Pass çok katmanlı baskı. Talep üzerine standart birden fazla kuyruk işlevi. İsteğe bağlı otomatik çift taraflı baskı kapasitesi. Fiery XF production RIP
ve renk yönetimi iş akışına sahip Fiery proServer. Fiery XF RIP
ile yazıcı arasında çift yönlü iletişim özelliği. Yerel JDF bağlantısı üzerinedn EFI webden yazdırma ve MIS/ERP çözümleriyle
sorunsuz entegrasyon. Yazıcınız, Fiery proServer donanımı ve
Fiery XF yazılımınızı kapsayan gelişmiş hizmet programı (ESP)
garantisi.

Çevreye duyarlı LED teknolojisinin gücü

Akıllıca tasarlanmış soğuk kürleme LED teknolojisi, daha az efor
sarf ederek daha fazlasını yapabilmenizi sağlar. Daha yüksek
marjlı işler sunarak kar fırsatlarınızı artırmanın yanı sıra işletim
maliyetlerini ve çevreye verilen zararı da düşürün: Daha düşük
maliyetli veya katma değer sağlayan özel malzemeler de dahil,
desteklediğiniz alt malzeme aralığını genişletir. Anında açılma
– kapanma özelliği ve daha az bakım gereksinimiyle çalışma
süresini ve üretkenliğini yükseltir. Bir Fogra araştırmasına göre

UltraDrop teknolojisi

Yüksek taleplere sahip müşteriler üstün kalite, üstün canlılık ve
üstün özellikler ister. EFI’nin UltraDrop teknolojisi işte bu sebeple daha küçük damla boyutları ve daha hassas kontrol imkanı
sunuyor.
Her nokta pozisyonunda gerçek çok damlalı hedefleme özelliğine sahip yerel 7 pl yazıcı kafaları. 4 seviyeli gri ölçek ve iki
mürekkep yoğunluğu seviyesiyle belirgin çözünürlük ve yüksek
tanımlama kalitesi. Gölgeler, değişim aşamaları ve geçişlerde
olağanüstü yumuşaklık. Tüm baskı modlarında daha az uydu ve
daha yüksek netlik sayesinde hem standart hemde renk çakıştırmalı tipte 4 noktalı metinle harika metin kalitesi.

Etkileyici mürekkep performansı

EFI Vutek GSLXR 3M SuperFlex UV mürekkep, geniş bir renk
gamutu sunup Vutek sisteminizle maksimum güvenilirlik ve performans sergilemekle kalmaz, aynı zamanda filo ve araç grafikleri, dış mekan uygulamaları gibi çeşitli alanlarda da müthiş bir
esneklik sağlar. Solvent benzeri genişleme özellikleri gösterir
ve ısıyla yerleştirmeye çatlamadan dayanır. Dış mekan uygulamaları, araç giydirmeleri ve dokulu yüzeyler üzerinde grafik
uygulamaları için idealdir. 3M esnek malzeme üzerine ortak
marka EFI ve 3M UV mürekkepler ile baskı yapıldığında sektör
lideri 3M MCS garantisi sunar.
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Oluklu ambalaj pazarı gelecek vadediyor
Söz konusu büyümeyi destekleyen dört trendin çevre duyarlılığı, malzeme ağırlığı, internet
üzerinden alışveriş ve yüksek baskı kalitesi olduğu ifade ediliyor.

Smithers Pira, oluklu ambalajlama pazarına yönelik, yüksek kaliteli grafikler sergileyen ambalaj, diğeri de internet üzerinden
satışta nakliye içinin 2021 yılına kadar 250 milyon Euro seviyesine çıkacağını öngörüyor (160 milyon ton karton). Bu araştırma
ve danışmanlık firmasına göre, bu büyümeyi dört eğilim destekliyor, çevre duyarlılığı, malzeme ağırlığı, internet üzerinden alışveriş ve yüksek baskı kalitesi.
Atığı azaltacak yenilikçi ambalaj tasarımına yön veren temel olarak çevresel talepler. Ayrıca oluklu karton hafif ve büyük oranda geri dönüştürülebilir nitelikte. Ambalaj ağırlığının azalması
aynı zamanda taşıma maliyetlerini düşürme çabası açısından
da önemli. İnternet üzerinden alışveriş, mobil alışveriş uygulamalarının giderek daha çok kullanılmasıyla hızla genişleyen bir
eğilim. Bu da marka sahiplerinin iki tip ambalaj kullanmasına
neden oluyor; bunlardan biri mağaza içine yönelik, yüksek kaliteli grafikler sergileyen ambalajlar, diğeri de internet üzerinden
satışta nakliye için kullanılan daha basit bir ambalaj.

Yüksek kalite ve versiyon oluşturma ihtiyacı

İnternet satışlarının yanı sıra RRP (perakende hazır ambalaj)
POS (satış noktası) tanıtımları ve satış geliştirme birimlerine yönelik talep de giderek artıyor. Bunlar da raftaki ürünün görünür
olmasını ve cazip bir şekilde sergilenmesini gerektiriyor. Oluklu
ambalaj için baskı teknolojisi tercihi fleksografi olsa da fotoğraf
kalitesinde, şaşırtıcı grafiklere duyulan ihtiyaç, dijital inkjet baskının kapılarını açtı. Esasen daha fazla renge, geniş versiyonlara
ve az tekrara sahip işlerde tercih dijital süreçten yana. Üstelik
özellikle LED teknolojisinde olmak üzere dijital inkjet baskı,
yüksek kaliteli baskıya ve geri dönüştürülmüş karton da dahil
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olmak üzere karton tipi ve yüzey çeşitliliğine imkan tanıyor.

Dijital dönüşüm

Yaptığınız işi değiştirme kolay değildir fakat Pazar talepleri
bunu gerektirir, yenilikçi teknoloji de mümkün kılar. Artan hacimlerle başa çıkabilecek, verimliliği yüksek bir iş akışı olmazsa olmaz unsurdur. Aynı şekilde, dijital baskı makinelerinin de
işi sırtlayan, hatalar karşı korumalı sistemler olması gerekir.
EFI’in sektördeki dijital dönüşüme yönelik tek satıcılı, tek çözümlü yaklaşımı, uçtan uca yazılım için ölçeklendirilebilir bir
çözümdür. Doğrudan makine arabirimleri tarafından iş yönetimi
için oluşturulan, gerçek zamanlı, gerçeğe dayalı verilerin yanı
sıra pek çok oluklu karton dönüştürücüsünün ilk kez kullanabildiği araçlar niteliğindeki EFI ERP/MES (İmalat/Uygulama Sistemleri) aracılığıyla toplanan verileri sunar.
Dijital ihtiyaçlar büyüdükçe kendisi de büyüyen eksiksiz bir pakette rulo stok yönetimi, taşıma ve nakliye, tedarik zinciri entegrasyonu ve gerçek zamanlı veri görünürlüğü sağlanır.
EFI Nozomi platformunun eşsiz bir özelliği, yalnızca yüksek hızlı
ve tek geçişli bir dijital baskı makinesi sunmakla kalmaması,
aynı zamanda EFI’nin Fiery Dijital Ön Uç biriminden yararlanarak ne kadar versiyon veya değişken veri eklerseniz ekleyin,
baskı makinesini tam hızda çalıştırmasıdır. Baskı makinesinin
beyaz mürekkep seçeneği, beyaz olmayan kartonlar üzerinde
dahi renk doğruluğu ve harika baskı efektleri yakalamanızı sağlar. Aynı zamanda EFI soğuk kürlemeli LED teknolojisi ve tam
kalite taramadan da yararlanır ve baskı sırasında her baskının
doğrulamasını yapar.

Çok yönlü baskılar için geliştirilmiş baskı makinası:

Fujifilm Acuity select Serisi
Yüksek görüntü kalitesi, mükemmel tutuculuk ve sert-esnek malzemelere baskı imkanı ile
Acuity Select serisi ile iç mekan işlerinizde de sorunsuz baskılar elde edersiniz.

Sert, esnek ve rulo malzemelere fotoğraf kalitesinde yaratıcı
baskılar için geliştirilmiş benzersiz UV baskı makinası. Acuity
Select serisi baskı makinaları yüksek performansın yanında değişik modelleri ile işinize uygun yatırım imkanı sağlar. Yüksek
görüntü kalitesi, mükemmel tutuculuk ve sert-esnek malzemelere baskı imkanı ile Acuity Select serisi ile iç mekan işlerinizde
de sorunsuz baskılar elde edersiniz. Güçlü bir vakum tablasına
sahip olan Acuity select ile geniş bir ürün yelpazesine baskı yapılması mümkün olur.

İşinizi yeni uygulamalar ile geliştirin

Vakum sistemi

Bu seri yatağın medya yüklemesini kolaylaştırmak amacıyla
maskelenmesi ihtiyacını azaltmak için tasarlanmış gelişmiş bir
yüksek basınçlı vakum sistemine sahiptir. Açık renkli mürekkeplerin de eklenmesiyle yeni seriye şimdi fotoğrafik ve güzel
sanatlar uygulamaları için gereken göz alıcı baskı kalitesi sunan
sekiz yeni model üzerinde üç kanal çeşidi de (4, 6 ve 8 kanal)
dâhil olmuştur. Yeni Acuity Select 20 serisi, hem standart (2.5 x
1.25 m) hem de X2 (2.5 x 3.08 m) baskı yatağı boyutlarında ve
bunların ikisi için de roll seçeneği mevcut olmak üzere müşterilerini bekliyor olacak.

Beyaz ve lak basma opsiyonu ve hatasız malzeme pozalama ile
üretkenliğinizi maksimuma çıkartın. Light renk opsiyonu ile çok
daha pürüzsüz renk geçişleri elde edin. Küçük damla büyüklüğü ve yüksek oranda pigment ihtiva eden mürekkepleri ile
Acuity Select ince bir boya tabakası ile baskı imkanına sahip
olup, minimum baskı maliyeti sunar. Fujfilm kurulum ve kurulum
sonrası dönem için dünya standartlarında servis hizmeti sağlar.

Baskı Kalitesi

20 serisi güzel sanatlar veya fotoğrafik görüntülerde daha üstün bir baskı kalitesi elde etmek isteyenler için açık camgöbeği
rengi ve açık eflatun rengi seçeneklerine sahiptir. Ekli bulunan
pnömatik pin kayıt sistemi ile hızlı ve kolay medya yüklemesi
gerçekleşmekte ve opsiyonel otomatik yazıcı kafası bakım sistemi verimliliği daha da artırmaktadır. En yeni UV lamba teknolojisi ise daha ince ve daha hassas medyaların basılmasına imkân
tanımaktadır.
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Lidya Grup,
kurumsal satışta %30 büyüme hedefliyor
Lidya Grup, bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin önemli şirketlerinin baskı projesi ihalelerini
de kazanarak, başarılarını artırmaya devam ediyor.
Bu yıla iyi başladıklarını ve yılın yeni başarılara açık olduğunu
kaydeden Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge
Öktem, şunları söyledi: “Lidya Grup’un benimsemiş olduğu satış
modeli ve hizmet kalitesi, müşterilerle kurduğu güçlü ve şeffaf
iletişim, uzun soluklu bir birlikteliği oluşturmaya yöneliktir. Holdingler, kamu kurumları ve şirketler; hizmet ve ekipman kalitesinin yanısıra, güçlü bir çözüm ortağı ile çalışmayı istemektedirler. Lidya Grup, güçlü sermaye yapısı, ülke genelindeki ofisleri
ve bayilerindeki uzman satış ve teknik ekipleri ve ayrıca dijital baskı sektöründe temsil ettiği global markaları ile pazarda
önemli bir role sahiptir. Bu güçlü yanlarımız ile birlikte girdiğimiz birçok ihaledeki başarılarımızın, yeni projelerde de devam
edeceğini ümit ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin önemli şirketlerinin baskı projesi ihalelerinde, başarılar elde ettiklerini anlatan Özge Öktem, önümüzdeki dönemlerde sonuçlanmasını bekledikleri yeni ihaleler ile ilgilenmekte
olduklarını açıkladı.

“Güvenli ve yönetilebilen baskı hizmetleri çözümünün
öncüsü”

Lidya Grup’un güvenli ve yönetilebilen baskı hizmetleri çözümünde lider olduğunun altını çizen Özge Öktem, konuşmasına
şöyle devam etti: “Günümüzde birçok şirket, makinelerini konsolide etme ile birlikte, güvenli ve yönetilebilen baskı çözümleri
yazılımı ile geliştirilmiş projeler oluşturulmasını talep etmektedir. Güvenlik yazılımlarıyla birlikte kullanıcıların, kullanıcı bazlı
hangi makineden ne kadar baskı aldıkları ve iptal edilen baskı
sayısı gibi maliyetleri ölçebilecekleri ve departman bazlı giderleştirebilecekleri çeşitli raporlar elde edebilmektedir. Yine,
günümüzde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi kapsamında kişisel verilerin korunması, belge ve cihaz güvenliği gibi konular
büyük önem kazanmıştır. Lidya olarak kurduğumuz bu sistem
sayesinde, bilgisayar veya cep telefonundan yazıcıya gönderilen bir evrağın çıktısı, ancak ilgili kişi kartını makineye okutması ile alınabilir. Lidya’nın güvenli ve yönetilebilen baskı hizmetleri çözümü kapsamında; hizmet verdiğimiz bir şirkette hangi
çalışanların baskı alabileceğini önceden tanımlayabilmekte,
sarf malzeme ihtiyacı ve makine arızalarını da tespit ederek
çözümler üretmekte ve tüm süreci merkezimizden otomasyon
sistem ile yönetmekteyiz. Özetle, ülkemizde güvenli ve yönetilebilen baskı hizmetleri çözümünün lider firması olan Lidya Grup,
Türkiye’nin her bölgesine, aynı kalitede ve aynı sürede, kaliteli
hizmetini vermektedir” diye konuştu.
Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü
Özge Öktem
Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, kurumsal satışta bu
yıl %30 büyüme hedefliyor. Geçtiğimiz yıl, önemli projelere imza
atan Lidya Grup, bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin önemli şirketlerinin baskı projesi ihalelerini de kazanarak, başarılarını artırmaya devam ediyor.
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Şirketler, %30 tasarruf sağlıyor

Kişisel verilerin korunmasının yanı sıra, uygulamaya aldıkları yönetilebilen baskı hizmetleri sayesinde şirketlerin tasarruf sağladığını da anlatan Özge Öktem, şunları kaydetti:
“Kullanıcı bazlı raporlar ve alışkanlıkların incelenmesinin yanı
sıra, güvenli ve yönetilebilen baskı hizmetleri çözümüyle şirketler, gerek baskı maliyetleri, gerekse kağıt tüketiminde ortalama
%30 tasarruf sağlıyorlar. Ayrıca sistemimiz sayesinde elde edilen tek fayda maliyet tasarrufu da değildir. Makinelerin enerji
tüketimi ve karbon ayak izinin azalmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Dijital baskı, üreticiler için
vazgeçilmez bir hal aldı
Lidya Grup Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner, inşaat, seramik, tekstil ve
ambalaj sektörleri için dijital baskı, artık olmazsa olmazlar arasına girdiğini söyledi.

Lidya Grup Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner

Dijital baskı sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi veren Lidya Grup Geniş Format Ürünler Satış Müdürü Mehmet Döner,
şunları söyledi: “Endüstriyel baskı, kısaca mürekkep veya başka bir materyalin, dekoratif veya fonksiyonel amaçla bir ürüne
basılması demektir. İnşaat, üretim, sanayi, ambalaj, tekstil ve
daha birçok farklı sektörün, global olarak gelişmesiyle oluşan
farklı ihtiyaçların sonucu olarak, endüstriyel baskı sistemlerinin
önemi gittikçe artıyor. Sektördeki teknolojik yenilikler ve dijital
teknoloji, endüstriyel baskının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Endüstriyel baskı sektöründeki yeni teknolojiler tasarım ve üretim süreçlerinde yeni olanaklar sağlarken, süreçleri kısaltır ve
böylelikle maliyetleri minimize ediyor” dedi.

“Dijital baskı ile süreler kısaldı, maliyetler minimize
oldu”

Teknolojideki gelişmeyle birlikte dijital baskının üreticiler için
vazgeçilmez bir hal aldığını ifade eden Mehmet Döner, konuşmasına şöyle devam etti: “Gelişen teknoloji ve endüstri yatırımlarının büyümesi ile birlikte, bu alana hizmet verecek baskı

teknolojileri gelişerek devam etmek ve bu sayede riskleri ve
maliyetleri düşürmek durumundadır. Sanayinin oluşması ile birlikte ihtiyaç duyulan endüstriyel baskı sistemleri serigrafi, ofset,
tampon baskı vb yöntemlerle yapılırken, yaklaşık 20 yıl önce
başlayan inkjet teknolojisindeki yatırımlar ve gelişimler sayesinde, bu alandaki baskı artık inkjet baskı sistemlerine dönmeye
başlamıştır. Günümüzde özellikle, tekstil ve ambalaj sektörüne,
bu alanda büyük yatırımlar ve buna bağlı olarak teknolojik çalışmalar ve yenilikler gündemdedir. Global dünyada endüstriyel
baskı ivmelenerek devam ederken ve artık üreticiler için vazgeçilmez bir hal almıştır ve ülkemizde de bu alanda çok ciddi
çalışmalar ve yatırımlar yapılmaktadır. Özetle, inşaat, seramik,
tekstil ve ambalaj sektörleri için ülkemizde de dijital baskı, artık
olmazsa olmazlar arasına girmiştir. Burada, tedarikçiler olarak
bize çok büyük görevler düşmektedir. Dünyadaki bu teknolojik
gelişmeleri çok iyi takip etmeli, risk ve maliyet analizlerini çok
iyi bir şekilde yaparak, ülkemizdeki üreticilere bu teknolojinin
faydalarını anlatabilmeliyiz” diye konuştu.
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Xaar teknolojisi, 3 Boyutlu Baskıyı hacimli
üretime doğru taşır
Xaar, mürekkep püskürtmenin ve özellikle Xaar teknolojisinin özellikle 3D Baskı işlemini
bir prototip endüstrisinden hacimli üretime dönüştürdüğünü vurguladı.

Xaar, mürekkep püskürtmenin ve özellikle Xaar teknolojisinin
özellikle 3D Baskı işlemini bir prototip endüstrisinden hacimli
üretime dönüştürdüğünü vurguladı. Xaar’da 3D İş Geliştirme
Müdürü Chris Noble, “Mürekkep Püskürtmeli 3D Baskı Olanakları” konulu konferansta bir konuşma yaptı. Noble, mürekkep
püskürtmeli teknolojinin 3D Baskı’nın hacim üretimine dönüştürülmesi, genel olarak 3B Baskı’nın avantajlarını ve büyümesini
keşfetmek için nasıl ideal bir şekilde yerleştirileceğini açıkladı
ve endüstrinin büyümesini hızlandırmak için ipuçlarını paylaştı.
Noble, dijital mürekkep püskürtmenin, özellikle de Xaar’ın TF
Teknolojisi ve Yüksek Laydown Teknolojisinin çözümün merkezinde olduğunu ve sağlam ve ekonomik olduğu kadar hızlı ve
ölçeklenebilir bir 3B imalat süreci sunduğunu söyledi.

Üretim için yeni bir dönem

Bir imalat sürecinde 3D Baskı, çoğunlukla tabaka bazında parçaların oluşturulmasına odaklanan bir dizi süreç ve uygulamayı
kapsar. Çok cazip bir yöntemdir, çünkü takım ihtiyacını ortadan
kaldırmaz, aynı zamanda üstün geometrik özgürlük sağlar, ürün
tasarımcısına çok daha fazla yeteneğe sahip olurken, ürün tasarımı ve üretim süresi önemli ölçüde azaltılır. Buna ek olarak, 3
Boyutlu Baskı, bireysel tüketicilere ürünlerin özelleştirilmesini,
imalatın yerinden yönetimini ve yedek parçalar için gereken depolama alanının azaltılmasını mümkün kılar - bunlar ile sağlanan
zaman, çevre ve maliyet avantajlarından bahsetmiyorum.
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Nobel şöyle devam etti: “Bugüne kadar, 3D Baskı teknolojileri
prototip ve bir defalık üretim yapmak için sıklıkla kullanılmış.
Birçok iş dünyasında bunun için kesin bir değer olsa da, mürekkep püskürtmeli teknolojisi ile olan fırsatlar, şimdi 3D Baskı
ve yüksek hacimli imalat için güvenilir, tekrarlanabilir sistemler
sunma potansiyeli etrafında daha büyük bir heyecan ve heyecan
oluşturuyor” dedi.

Tek bir yatırım ile işiniz
çok daha fazla büyütün
Onset X serisi ile bu segmente yeni bir standart getirilmesinin yanında hız, kalite ve stabil
çalışma bir kez daha garanti altına alınmaktadır.

Onset serisi yüksek etki ve kaliteye sahip baskıların hızlı bir
şekilde üretilmesi için tasarlanmış olan UV baskı makinalarıdır.
Onset X serisi ile bu segmente yeni bir standart getirilmesinin
yanında hız, kalite ve stabil çalışma bir kez daha garanti altına
alınmaktadır.

Güçlü UV kurutma sistemi

Onset X serisi baskı yaptığı yüksek hızlarda diğer tüm muadillerinden daha yüksek baskı kalitesi sunar. Onset ile maksimum
kullanım sürenizi yukarılara taşırsınız.

25 parçalı vakum tablası
Güçlü ve kullanışlı grafik arayüzü
Maksimum malzeme ebadı: 3.22 x 1.6m
Malzeme yükleme opsiyonları
4 farklı model
Onset X1 LT: 40 tabaka saat
Onset X1: 80 tabaka saat
Onset X2: 128 tabaka saat
Onset X3: 180 tabaka saat

Her zaman tutarlı çalışma süresi

Onset UV bskı makinaları %90’ın üzerinde çalışma imkanı ile
sağlamlığı bir arada sunar. Ekran üzerinden makinada olması
muhtemel tüm sorunlar için uyarı alınması mümkündür.

Tek bir yatırım ile işiniz çok daha fazla büyütün

Onset’in yüksek mühendislik ürünü yerinde değiştirilebilen
renk ve kafa konfigürasyonu sayesinde yeni fırsat ve taleplere
çok hızlı bir şekilde uyum sağlayın.

Farklı uygulamalara cevap verebilme

Tüm iç ve dış mekan baskıları tek bir makine ile üretebilme imkanı sağlanır. Kısa süreli, arkadan ışıklı gibi farklı ihtiyaçlarınıza
tek bir makine ile çözüm sağlayın.

Hızlı ve verimli operasyon

Parçalı vakum tablasıı sayesinde bir işten diğerine çok kısa sürede geçiş yapılır. Bu süreçte kullanıcıya minimum zaman kaybı
sağlanması hedeflenmiştir.

Özellikleri

Direkt malzeme üzerine UV baskı
Hız seçenekleri: 40 ile 180 tabaka saat arasında
Damla büyüklüğü: İsteğe bağlı seçilebilen 9, 14, 27 picolitre
Renk: CMYK,light cyan ve magenta, orange, beyaz
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Yatırımcıya güvence yasası geliyor
Seçim sonrasında yatırımcılarla bir araya gelen ekonomi yetkilileri, önemli mesajlar verdi.
Yatırımcıların hukuk karşısında güvencesini sağlamak için özel bir yasa hazırlandığına
dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yaşama geçmesiyle beraber yabancı yatırımcıların Türkiye algısını güçlendirmek için
harekete geçildi. Yerli ve yabancı yatırımcılar seçim sonrası
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı, Merkez Bankası Başkanı Murat
Çetinkaya, bazı bakan ve ekonomi yetkilileri ile bir araya geldi.
Yatırımcılar yeni hükümet sistemi ile birlikte uygulanacak ekonomi politikaları, yeni teşkilat yapısındaki işleyiş, beş yıllık yatırım ajandası konusunda bilgi aldı. Yatırımcılara “seçimsiz beş
yıllık dönemde istikrar vurgusu” ve önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İki ayaklı program

Türkiye’de seçim sonrası küresel yatırım algısı güçlenirken,
yatırımcıların her açıdan hukuk karşısında güvende olacağı yasal düzenlemeler yapılacak. Yatırımcıların en çok merak ettiği
konu ise yeni ekonomi yönetiminde kimlerin yer alacağı, ofis
ve kurulların nasıl işleyeceği oldu. Yeni sistemde kararların uygulanmasında isimlerden ziyade icraatların ön plana çıkacağı
vurgulandı. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik atılacak adımlara ilişkin bilgi verilirken, yeni dönemde kısa ve uzun vadeli iki
ayaklı ekonomi programının belirleneceğinin altı çizildi.

Hukuki güvence geliyor

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde hayata geçen yeni sistemde
yatırım ve yatırımcıların hukuk karşısında güvencesini artırmak
için özel bir yasa hazırlanıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının hukuki açıdan tek bir endişesi kalmayacak. Bu yasal çalışmayı teşkilat şemasında önemli rol üstlenecek Cumhurbaşkanlığı Yatı-
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rım Ofisi omuzlayacak. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
da bu ofise bağlı çalışacak.
Yatırımcılara yapılan sunumlarda, yeni nesil ihtisas serbest
bölgelerinin kurulacağı, serbest bölgelerin birer ticaret ve istihdam merkezleri haline getirileceği anlatıldı. Devlet desteklerine başvuru, izin ve teşvik belgesi gibi işlemlerin elektronik
ortamda yapılacağı, farklı teşvik programlarının sadeleştirilmesiyle etkinliğin artacağı kaydedildi.

Piyasa dışı uygulama olmayacak

Sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamaların “hiç bir zaman
uygulanmayacağına” yönelik kararlı mesajların da yatırımcılara
iletildiği belirtildi. Dalgalı döviz kuru ve kambiyo rejimlerinde
değişiklik öngörülmediği ve bu konuların gündeme herhangi
bir şartta dahi gelmeyeceği kararlılıkla ifade edildi. Enflasyon
hedeflemesinin devam edeceği TCMB’nin bağımsızlığının asla
bir soru işareti olamayacağı mesajı da verildi. Merkez Bankası
yetkilileri de para politikasında sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını verdi.

Her ile bir danışman

İllerde yatırımcıya sağlıklı bilgilendirme yapacak ve bürokratik
işlemlerini kolaylaştıracak bir mekanizma olarak kurulan yatırım
destek ofisleri güçlendirilecek. Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle
yapılanlar başta olmak üzere altyapı yatırımlarına sermaye piyasaları aracılığıyla fonaktarılmasına odaklanacak. Finansal araçların artırılmasına öncelik verilecek.

Gandy Digital metrekare başına düşük
maliyetler sunuyor
Gandy Digital Fascin8tor azalttığı mürekkep tüketimi sayesinde hıza bakmaksızın daha iyi
bir kalite ve metre kare başına daha düşük maliyet sunuyor.

Kanadalı dijital baskı üreticisi Gandy Digital yüksek kaliteli,
daha hızlı format yazıcılarının olduğu giderek büyümekte olan
portföyündeki en yeni ürününü sundu. Küresel açılışını Amsterdam’da yapmayı planlayan Gandy Digital’in yeni Fascin8tor 5
metrelik roll-to-roll yazıcısı çok düşük mürekkep kullanımı ile
baskı kalitesinden ödün vermeksizin ve hıza bakmaksızın geniş
formatlı baskılar üretiyor. Bu da müşterilerin verimliliklerini artırmaları, uygulama portföylerini geliştirmeleri ve iş karlılıklarını
en üst seviye çıkarabilmelerine imkân tanıyor.
Gandy Digital’ın gelişmiş Blade teknolojisini etkin bir şekilde
kullanan Fasin8tor en uygun baskı çözünürlüğünü elde etmek
için renk başına sekiz adet Ricoh Gen4 yazıcı kafasını bir araya getiriyor. Yazıcı, tüm baskı türlerinde ve hızlarında uygun
maliyeti ve aynı zamanda oldukça yüksek baskı kalitesini elde
etmek için sabit nokta baskıyı kullanıyor. Küçük sabit yüksek yoğunluklu mürekkep noktaları ile baskı yapmak kullanıcılar için
metre kare başına mürekkep kullanımını azaltarak maliyeti azaltıyor. Gandy’nin diğer üstün yazıcılarının başarısını temel alan
Fascin8tor dış mekân billboardları da dâhil olmak üzere uygulamalar için herhangi bir astar gerekmeksizin doğrudan materyal
üzerine baskı yapmaya imkân tanımaktadır.
EMEA, Gandy Digital Yönetim Müdürü Shmulik Lagziel: “8-Blade
baskı teknolojimizle bir araya gelen çoklu hız ve renk konfigürasyonu seçeneklerimiz kullanıcıların iş hacimlerini ve karlılıklarını artırmalarına olanak tanıyarak büyük başarı göstermiş

oldu” yorumunda bulundu.
“Fascin8tor’un piyasaya sürülmesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını
doğrudan karşılayan geniş formatlı baskı çözümleri üretmemizde gösterdiğimiz sürekli çabayı vurgulamış olduk.”
Gandy Digital’in Fascin8tor’ın da olduğu geniş formatlı yazıcılar
şunlardır:
- Gandy Digital Softjet – Doğrudan kumaşa roll-to-roll süblimasyon yazıcısı, canlı ve kalıcı renkler üretmek için çevreyle dost su
bazlı mürekkepler kullanır. En yeni Ricoh Gen 5 yazıcı kafalarını
kullanan Softjet 3.3m (10’10”), 2.54m (8’4”), 1.88m (6’2”) baskı genişlik seçenekleriyle mevcuttur.
- Gandy Digital Sl8te – Gandy Digital Sl8te, oldukça rekabetçi
Hibrid yazıcı, roll-to-roll ve düz yataklı LED yazıcıdır. 1.6m (5’3”),
2.2m (7’2”), 2.6m (8’6”) ve 3.2m (10’5”) baskı genişlik seçenekleri
mevcuttur. Sl8te oldukça keskin baskı kalitesi elde etmek için
Ricoh Gen 4, altı pikolitre yazıcı kafası kullanmaktadır.
- Gandy Digital Termin8tor – Yüksek çözünürlüklü, 3.2m (10’6’’)
roll-to-roll yazıcı. Yüksek hızlı baskı ile yüksek kalite sunan Termin8tor 4, 8, veya 16 Richo yedi pikolitrelik yazıcı kafası seçenekleri ile mevcuttur. Saatte 320 metre kare baskı yapan bu yazıcı çevreyle dost mürekkepler kullanmakta ve en kısa sürede
yüksek çözünürlüklü baskılar elde etmektedir.
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Dijital baskı pazarının 2023’e Kadar
28,85 Milyar $ olacağı tahmin ediliyor
Packaging ve tekstil endüstrilerinin dünya genelinde gelişmesi, dijital baskının birim
maliyetlerinin azalması büyümeye yön veriyor.

MarketsandMarkets tarafından gerçekleştirilen “Yazıcılar, Mürekkepler ve Baskı Kafaları için Mürekkep Tipine (Solvent, Eko
Solvent, UV, Lateks ve Süblimasyon), Baskı Kafası Tipine (Inkjet ve Lazer), yüzüye tipine (Cam, Kumaş, Kağıt) ve Coğrafyaya
Göre Dijital Baskı Pazarı – 2023 için Küresel Tahmin” yeni pazar
araştırmasına göre, dijital baskı pazarının değeri 2017 yılında
22,18 milyar $ idi ve bunun 2023 yılına kadar 28,85 milyar $’a ulaşması bekleniyor (2017-2023 arasındaki CAGR %4,48).
Sürdürülebilir baskının, ambalaj ve tekstil endüstrilerinin dünya
genelinde gelişmesinin ve dijital yazıcılar ile baskının birim maliyetinin azaltılmasının tüm dünyada dijital baskı pazarının büyümesine yön vermesi bekleniyor. Dijital baskı için mürekkep pazarının 2017-2023 arasında dijital baskı pazarın en büyük payına
sahi olması bekleniyor. Genel dijital baskı pazarı dijital printer
pazarını, dijital baskı için mürekkep pazarını ve baskı kafası pazarını içeriyor. Dijital baskı için mürekkep pazarı pazardaki en
büyük paya sahip ve dijital baskıda çok çeşitli avantajlar (Örneğin; suya dayanıklılık, UV’ye dayanıklılık) sunuyor ve önemli
miktarda bir çevresel etkisi yok.
UV-cured mürekkebin 2017-2023 döneminde en büyük paya sahip olması bekleniyor. Dijital baskı için kullanılan UV-cured mürekkep, en hızlı büyüyen segment ve hızlı kuruma, çevre dostu
olma, düşük fiyat ve UV ışınlarına direnç gibi çeşitli avantajlar
sunuyor. Tüm bunlar, plastik, kumaş ve diğer malzemeler üzerine baskı yapılması için çok önemli. Sonuç olarak, UV-cured
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mürekkep daha pahalı olmasına rağmen, solvent mürekkebin
yerini alıyor.

İhtiyaç duyulan özellikler
tek bir yazıcıda buluştu
Xerox, çok fonksiyonlu siyah beyaz yeni yazıcılarla küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimlerini artırmalarına yardımcı oluyor.

Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler verimliliği en üst
düzeye çıkaran, maliyetleri düşüren ve günlük iş süreçlerini
kolaylaştıran verimli baskı seçeneklerine ihtiyaç duymaktadır.
Xerox bu ihtiyaca Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP) çözüm sunuyor. Ekonomik olan ve çok
sayıda özelliği bir arada kullanıcıya sunan bu cihazlar çift taraflı
fotokopi makinesi, yazıcı, renkli tarayıcı ve fax özelliklerini bir
araya getiriyor. Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi ile kullanıcılar Tabloid/A3 boyutlarına kadar tüm kâğıtlarda hızlı ve düşük maliyetli şekilde çıktılar alabilecek. Tara ve e-posta gönder
veya USB cihaza tara ve yazdır gibi günlük işlemler cihazdan
kolaylıkla yapılabiliyor bunun yanında kablosuz bağlantı özelliği de doğrudan mobil cihazlardan çıktı alma imkânı sağlıyor.
Renkli dokunmatik kullanıcı arayüzü ile kullanıcılar günlük ofis
baskı ve tarama işlerini kolaylıkla ve hızlı şekilde cihaz yardımı
ile yapabilecek.
Çok fonksiyonlu yazıcılar tehlikelere ve güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayan son teknoloji güvenlik özelliklerine sahiptir.
Hassas veya gizli bilgiler içeren belgeler için güvenli yazdırma
seçeneği, şifre girişi yapılana kadar işin yazıcıda bekletilmesini

sağlar. Mobil cihazdan yazdırma özelliği Apple® AirPrint®, Xerox Print Service ve Android™ cihazlar için Mopria® Print Service Eklentisi ile kullanılabilir. Yeni ürünle ilgili değerlendirmede
bulunan Xerox Türkiye Pazarlama Müdürü Erhan Aslantürk,“İşleri tamamlamak için birden fazla cihazın kullanıldığı günler geride kaldı. Bu yeni çok fonksiyonlu yazıcılar herkesin kabul ettiği Xerox güvenilirliği, mobilite ve güvenlik özelliklerini maliyet
tasarruflu cihazlarda bir araya getirerek ofislerde daha verimli
çalışma imkânı sunuyor” dedi.

Xerox

Xerox Corporation, dünyanın iletişim, bağlantı kurma ve işleyiş
biçiminde yeniliklerin kapısını açan bir teknoloji şirketidir. Bilgi
paylaşımının temelinde yatan şeyleri ve alabileceği tüm biçimleri anlıyoruz. Kâğıt ve dijital tabanlı iletişim unsurlarının entegrasyonunu, artan mobilite ihtiyacını ve iş hayatı ile özel hayat arasında eksiksiz bir entegrasyona duyulan gereksinimi yürekten
benimsiyoruz. Her gün yenilikçi baskı teknolojilerimiz ve akıllı
iş çözümlerimiz insanların daha iyi iletişim kurmasına ve çalışmasına yardımcı oluyor.
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3M vehicle wrap film range offers further
design flexibility
Three new films have been added to the IJ180mC Print Wrap Film range from 3M for shortterm and permanent graphics customisation on vehicles with hard-tobond surfaces.

Three new films have been added to the IJ180mC Print Wrap
Film range from 3M for short-term and permanent graphics customisation on vehicles with hard-tobond surfaces.
These have been specially designed to adhere to hard-to-bond
surfaces including low surface energy (LSE) plastic, powder
coat paints and stainless steel. The IJ180mC-10LSE film has been
designed for applying customised vehicle graphics wraps to
challenging surfaces such as the LSE plastics commonly found
on motocross bikes, snowmobile and ATVs.
Formulated to adhere to stainless steel applications, the IJ180mC-10SLS film provides a further medium for graphics installers to complete potentially difficult installations and customisation projects. This film is ideal for applying promotional
graphics to vehicles including tankers, caravans, horse trailers,
refrigerated and food trucks.
An ultra-removable print wrap film intended for short-term vehicle graphics, the IJ180mC-10UR film offers fast and easy installation and clean, simple removal without heat or chemicals.
Applications include commercial vehicles and fleet graphics
and buses, as well as general indoor and outdoor signage.
Featuring Comply Adhesive with micro technology, the films
provide advanced slideability and an initial tack enables the
installer to move the film across the application surface and reposition until the correct position is achieved.
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Zünd at Fespa 2018:
another successful trade-show appearance
With a trifecta of highlights consisting of the LM 100W Cut & Seal Laser Module,
dual-beam D3 cutter, and RM-L routing system, Zünd attracted a lot of attention.

With a trifecta of highlights consisting of the LM 100W Cut &
Seal Laser Module, dual-beam D3 cutter, and RM-L routing system, Zünd attracted a lot of attention. The LM 100W Laser Module impressed with its efficiency in simultaneously cutting and
sealing polyester fabrics. Exceptional productivity and high-level material-handling automation were in focus on the dual-beam
D3 cutter with Board Handling system BHS. And on the G3, Zünd
showed off the RM-L system’s high-performance, fully automated routing capabilities with jobs processing wood and acrylics,
illustrating some of the many new opportunities the powerful
3.6kW spindle provides for routing rigid materials.
At the Zünd booth, visitors also had a chance to experience the
company’s latest innovation, the Over Cutter Camera OCC. In a
single shot, the OCC captures all registration marks visible in
the cutting area. Zünd Cut Center then immediately proceeds
to compensating for any material distortions and initiates the
cutting process. This workflow is particularly useful for cutting
textiles, where single-image capture technology results in significant time savings. The benefits of the OCC system were also
recognized by the jury for the EDP Awards 2018. The European Digital Press Association awarded the Over Cutter Camera
OCC a coveted EDP prize for “Best Finishing Support Tool” in
the “Finishing/Enhancement” category.
Modular Zünd cutting systems are indispensable in a seamless
digital production workflow. This was further evidenced by the

fact that for finishing, exhibitors such as HP, Canon Océ, Kornit,
and Dover Digital Printing all relied on Zünd cutting technology.
At the HP booth, a Zünd cutter proved to be the perfect fit for
finishing output from the company’s latex digital printing systems. At the Kornit and Dover Digital Printing booths, visitors
were able to see live demonstrations of Zünd’s ability to reliably, precisely, and efficiently process stretch fabrics for garment
and home-furnishing applications.
The “Digital Corrugated Experience” section of the show was
another area where Zünd was able to establish many new contacts. With its own booth in the new demonstration and education
area, Zünd had ample opportunity to promote the benefits of digital production for packaging and retail displays in one-on-one
discussions with industry representatives.
The positive effect of Zünd’s high-visibility approach could be
felt in the Swiss market leader’s order intake as well. „We are
very happy with the contacts we made at the show. The quantity and quality of leads, as well as the international draw of the
show, were a pleasant surprise. We got a lot of very positive feedback from visitors on the transparent, hands-on nature of the
way we presented both our digital flatbed cutting technologies
and our software solutions“, says Stefan Lang, Head of Sales &
Marketing.
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Mimaki is preferred by users wanting the best
User experiences reveal the secret of Mimaki’s market leadership. The users who want to
get the best machine with the best technical service underline their satisfaction with the
continuous strengthening of their relationship with Mimaki.

With their wide-format inkjet printers and cutting systems, Mimaki is the leader in the global marketplace and is the first choice for those who want ‘the best’. Having hundreds of solutions
for the digital printing needs of sign/graphics, textile/apparel
and industrial markets, Mimaki has been leading the development of the industry since 1975. Mimaki encourages users with
innovative solutions, and responds to the increasing demands of
the printing industry with a wide range of products and services.
Mimaki’s user profile diversity is well ahead of their competitors.
Graphic, signage, and promotional material manufacturers work
with Mimaki as their first supplier, as well as digital textile printing manufacturers. For many years, Mimaki has accepted themselves as a solution partner of the Turkish printing industry. In
2017, Mimaki Eurasia has been structured to further strengthen
this commitment to the market. It was built on solid building blocks for the digital printing solutions demanded by the powerful
Turkish textile industry as well as graphics, signage, indoor /
outdoor decoration, promotional material printing solutions.
Thus, users have reached a position as comfortable as they have
ever been in the supply of printers, printing heads, inks, software, accessories and spare parts. The views of the major players
of the printing industry prove the accuracy of Mimaki Eurasia’s
approach to the market.
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Ozturna Baskı Sanayi; we get ahead of the competition
with Mimaki

Özturna Baskı Sanayi, established in 1991 in Istanbul and providing textile printing services,

made its first Mimaki investment in 2016 with the UJF3042FX. Later on, the company has installed one more of the same model
and preferred Mimaki CG-SRIII series cutting plotters for their
cutting needs. Özturna strengthened their machine park last year
with Mimaki UJF-6042 MkII UV LED printing solution.
Company partner Cengiz Turnalar said that they have been using
Mimaki’s digital printers for over 2 years. Turnalar; “We are making a point of purchasing quality machines when investing in
machinery as a company. This elevates the quality and efficiency
of our work as well, and means that we are one step ahead of
our competitors in the market.” Turnalar indicated that Mimaki
has proved to be the best brand during the research they did
for their investment process, and continued saying; “Print quality,
print speed and fastness after the print process are very important for us. We get the efficiency we desire in these matters with
Mimaki. We continue to work with Mimaki because we have a
clear answer to our needs. We get in touch with Mimaki when we
purchase new machines.”

Tural Makine: We recommend Mimaki to our customers

Tural Makine is producing calender machines and printing equipment since 1979, and today they continue their production for

Ensa Reklam; It gives us confidence that Mimaki is in the
market

Ensa Reklam printing center, producing glass, mdf, metal, indoor
foil printing and promotional material, started to work as a subsidiary of Uludag Bilişim since 2010. Company’s General Manager
Samet Saray said that they have been Mimaki users for two and a
half years. Reminding that they have purchased the JFX200-2513,
Saray explained why they chose Mimaki as follows; “The high
print quality provided by Mimaki has affected our preferences.
Besides, there is not any stop or slowing down problem in the machines during intensive work hours. We do not have the lamp heating up problem with Mimaki which is often seen in other brands.”
Samet Saray underlined the importance of Mimaki being literally in Turkey with their institutional structure, and voiced the
confidence gained by the presence of Mimaki Eurasia. Saray;
“It is important for us to purchase a global brand directly from
their dealer and to receive an uninterrupted technical support
afterwards. Mimaki has provided us with this confidence and has
transformed us into users working in a comfort and trust environment. We are taking this trust into consideration when we make
new investments.”

Turkey and the regional market with second generation managers. Company General Manager Halil Tural said; “We strongly
recommend Mimaki to our customers.” Tural explained the reasons behind this; “We ask them what they will do first. If they
want to make high-quality prints, if they work with quality brands,
if they are going to make export-oriented production, we tell them
that Mimaki is able to provide the most suitable solution for them.
We say that if they do not want to experience troubles because of
the problems they are going to encounter during the production,
they should prefer Mimaki.”
Halil Tural stated that the whole process should be kept in mind
whilst purchasing a machine. Noting that textile manufacturers in
particular need 7/24 technical support, Tural concluded his words saying; “When textile manufacturers take an order, they need
to deliver it in the desired quality and in the fastest way possible.
If the technical service is not fast, this leads to future cancellation
of the order. The most important point of an investment is whether
there is a technical service or not. That’s the reason why all Mimaki machines in the market are in a working condition and not
idle. We direct our customers to Mimaki solutions thanks to this
trust and comfort.”
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Fujifilm launches Acuity LED 1600R for large
format graphic display market
The latest addition to Fujifilm’s Acuity range offers customers a flexible, lower cost
alternative to its successful Acuity LED 1600 II printer

Fujifilm today announces the release of a new machine in its
Acuity series, the Acuity LED 1600R. This accessible, dedicated
roll-to-roll printer is optimised for four-colour CYMK printing, but
otherwise shares all the benefits in quality and performance of
the highly successful Acuity LED 1600 II hybrid model. The first
public demonstration of this new model will take place at C!Print
Lyon 6th-8th February 2018 on the Fujifilm stand (2L36). It will be
commercially available on the 1st of March.
Exclusive to Fujifilm and featuring Dimatix Q-class industrial
print heads, the Acuity LED 1600R offers four channels, with the
option of a modular upgrade in the field up to eight channels. It
features a high density mode capable of handling heat-sensitive roll media while printing stunning, vibrant displays – making
it suitable for backlit and window applications. Like the Acuity
LED 1600 II, it offers excellent productivity of up to 33m² per
hour.
Producing low levels of heat and requiring lower ink volumes
and less power than similar machines on the market, the newest
member of the Acuity range has instant start-up, long-life LED
UV lamps, no ozone or VOC emissions and only one consumable
– the ink.
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That ink is the new Uvijet RL ink range which is available in
CMYK and CMYK plus light cyan and light magenta. A modular
upgrade option to include white is available, with an option for
up to eight channels to include clear ink, also being added later
in the year. Designed for roll media, Uvijet RL is manufactured
by Fujifilm Specialty Ink Systems in the UK, and combined with
the 1600R’s Fujifilm patented LED curing system and Dimatix
print heads, it delivers near-photographic print quality at an impressive speed.
Says Tudor Morgan, Segment Manager, Sign & Display at Fujifilm Graphic Systems Europe: “Fujifilm has established a strong
business with the Acuity LED 1600 and then the Acuity LED 1600
II, with close to 1000 installations globally. To build on this success, we are now offering an equally robust, lower-cost model in
the Acuity LED 1600R that can provide a great investment opportunity for printers looking to produce high quality, large format
display work – all without compromising on the excellent performance characteristics that have gained the Acuity LED 1600 II
such a formidable reputation.”

Something small is coming and it
is going to be huge
Contra Vision started with an invention, developed into a worldwide patent and licensing
business and finally evolved into manufacture. This journey has imbued the company and
its innovation team with invaluable experience and insight, along with a commitment to
developing a “best in class” range of products.

When an inventor owns a company, innovation and a culture of
continual improvement will always be at the core. Contra Vision
started with an invention, developed into a worldwide patent and
licensing business and finally evolved into manufacture. This
journey has imbued the company and its innovation team with
invaluable experience and insight, along with a commitment to
developing a “best in class” range of products.
Through a commitment to R&D, Contra Vision established the
widest range of one-way vision films, utilised for a variety of applications from bus and building wraps to screens for projection
mapping, worldwide. Several early developments resulted in a
translucent white or BACKLITE perforated window film which
offers greater night-time visibility and an internal mount or applied inside product that makes application considerably easier
and cheaper. We continue to develop and evolve products that
reflect feedback from our customers who are looking for products which are even faster, cheaper, more reliable or with better
through-vision.
As the only company specialising solely on see-through window
graphics technologies, we are uniquely placed to develop new
and improved product functionality from a design, application
and decommissioning perspective. As with any R&D function
many suggestions don’t make it past the initial test phase but
when genuine improvements in handling, performance or specification evolve into finished products, the process is extremely
rewarding.
Temmuz 2018
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Digital Printing Market Estimated at
$28.85 Billion by 2023
Development of packaging and textile industries worldwide, reduction in per unit cost of
digital printing to drive growth.

According to the new market research from MarketsandMarkets, “Digital Printing Market for Printers, Inks, and Print Heads by Ink Type (Aqueous, Solvent, UV-Curable, Latex, and Dye
Sublimation), Print Head Type (Inkjet and Laser), Substrate Type
(Glass, Textile, Paper), and Geography - Global Forecast to
2023,” the digital printing market was valued at $22.18 billion in
2017 and is expected to reach $28.85 billion by 2023, at a CAGR
of 4.48% between 2017 and 2023.
The growing demand for sustainable printing, development of
packaging and textile industries worldwide, and reduction in
per unit cost of printing with digital printers are expected to drive the growth of the digital printing market worldwide.
The ink market for digital printing is expected to hold the largest share of the digital printing market between 2017 and 2023.
The overall digital printing market includes digital printer market, ink market for digital printing, and printhead market. The
ink market for digital printing has the largest share of the overall
market owing to its extensive benefits in digital printing, such as
they are waterproof and UV-resistant, and do not have any significant environmental impact.
UV-cured ink is expected to hold the largest share between 2017
and 2023. UV-cured ink for digital printing is the fastest-growing
segment, which offers various advantages such as quick drying,
environment-friendly, low price, and resistance to UV rays, whi-
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ch are very important for printing on plastics, textiles, and others. As a result, UV-cured ink is increasingly replacing solvent
ink despite being more expensive.
North America held the largest share of the digital printing market in 2016. The market in North America has many startups and
favorable compliance and government regulations.

Durst launches P5
next-generation technology platform
Durst, a manufacturer of advanced digital printing and production technologies, has
launched a new printing platform – the P5 series. The first member of the family is the
large format printing flagship, P5 250 HS, with shipping starting from April.

Durst, a manufacturer of advanced digital printing and production technologies, has launched a new printing platform – the P5
series. The first member of the family is the large format printing
flagship, P5 250 HS, with shipping starting from April.
The P5 250 HS is targeted towards high volume industrial production, as well as one-offs in offset quality. P5 relates to five core
features at the heart of this technology: productivity, reliability,
workflow, versatility and print quality.
The P5 technology consists of a series of new generation printers along with newly, in-house developed software and workflow solutions. The family also has state of the art, touch operation
based user- interfaces and leading-edge remote service capabilities. Everything is aimed and streamlined to maximize performance and uptime of the printing family, along with unparalleled
flexibility in media and job handling.
Durst’s iconic industrial design, which was originally developed
by the famous Ottl Eicher, has gone a further step with the P5.
A design studio from Munich canvassed opinions from many
customers and operators with a view to integrating their wishes
into a new concept. This has been achieved for the P5 – and
feedback will be incorporated into many Durst product lines in
the future.

When compared to the industry benchmark – Durst P10 250 HS
– the new P5 is 70% more productive. Featuring latest MEMS
nozzle plates powered by Durst proprietary data-path and electronics, the result is a high-speed printing system with ultra precise drop placement and industrial level reliability.

Durst P5 technology features:

• Print volume capability in two-pass mode up to 240 sqm/h and
high resolution modes of 1200 dpi
• Offset printing quality with a drop-size of 5 pcl
• Durst Analytics information platform for pre-emptive maintenance and detailed machine and
consumption data to guarantee maximum uptime
• Durst Workflow, which provides an in-house developed suite
of applications custom tailored for
Durst printers and with unique features - beyond ripping.
Christoph Gamper, Chief Executive of Durst Group, said: “The
new P5 platform, including workflow software and advanced
service tools, represents our key strategy to further invest into
large format printing technology and further afield. We believe
that there is a lot to explore in this market space and the P5 250
HS is our first statement. In an integrated world, printers need to
change as well. With the P5 family we provide tools for change
and profit – and our firm commitment to continue to lead the
innovation in the large format market.”
Temmuz 2018
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Emea Premiere Of Mutoh Wide Format
Flatbed Printer At Fespa 2018
Mutoh Europe today announced that at Fespa Berlin (May 15-18), it will present Mutoh’s
first ever true wide format flatbed printer, called PerformanceJet 2508UF (PJ-2508UF).

The PerformanceJet 2508UF is a true flatbed - 1250 mm x 2540
mm (4’ x 8’) - LED UV printer with moving gantry. The standard
PJ-2508UF incorporates two powerful UV LED lamps and 4 variable drop greyscale heads mounted in a staggered setup allowing either 2x CMYK or CMYK + White & Varnish printing.
The machine will also be field upgradable to 6 heads to combine speed and functionality.
The PJ-2508UF can deal with media thicknesses up to 100 mm
(3.94”) and 50 kg/m², has a print bed sectioned in different vacuum zones and an air powered pin registration system to facilitate multi panel jobs and double-sided prints as well as a blowback feature for easy handling and positioning of heavy media.
The PerformanceJet 2508UF is targeted at print providers looking for premium-margin jobs, high print quality, added value
specialty prints, productivity and an attractive environmental footprint, for the production of directional signage, fine art prints,
tradeshow graphics, POP prints, retail signage, packaging
samples, etc.
“We are delighted to present the PJ-2508UF for the first time in
the EMEA business area at Fespa”, says Kenji Yasuhara, Mutoh
Europe’s Managing Director. “The PerformanceJet will be staged next to our new roll-to-roll UV LED ValueJet 1638UR printer
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model which will also be presented for the first time in Berlin
next week. With the addition of these two new products, Mutoh
will be able to offer a complete portfolio of UV LED printers ranging from desktop object flatbed printers to wide format hybrid,
roll-to-roll and true flatbed solutions,” Yasuhara concludes.

PerformanceJet 2508 - Key Product Features

- 2540 x 1250 mm (4’x8’) ﬂatbed LED UV printer with moving
gantry.
- Variable drop greyscale print heads.
- Media thickness up to 100 mm (3.94”) – Maximum weight: 50
kg / m².
- Automatic media thickness measurement & head height adjustment.
- Low energy consumption and low operating temperatures, ideal for heat-sensitive materials.
- Print bed with multiple vacuum zones.
- Air powered registration pin system facilitating multi panel
jobs & double-sided prints.
- Vacuum bed blowing function for easy media positioning.
- Edge-to-edge borderless printing.
- Output immediately dry & ready for use or second stage treatment.
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