
Tek adımda 
doğrudan 
kumaşa 
baskı için en 
ileri çözüm



Tek çözüm. Sonsuz olanaklar.

Baskı Sistemleri
Her işletme türüne uygun çözümler

Aksesuarlar
Birden çok boyda palet, kurutma 
sistemi, yükseltmeler ve daha fazlası

Global Destek
Destek planı, yükseltme, eğitim, 
bakım ve daha fazlasını içeren farklı 
dillerde hizmetler

İş Akışı ve Yazılım
Üretim yönetim yazılımı, renk 
yönetimi, profesyonel RIP ve W2P 
(web to print) baskı çözümleri

Uygulamalar
Yenilikçi uygulamalarda yeni 
başlayandan ileri düzeye kadar 
eğitim, destek ve Ar-Ge

Mürekkep ve Sarf Malzemesi
Patentli ve çevre dostu mürekkep seti  
NeoPigment™ ile çeşitli tipte kumaşlara  
uygulama imkânı

Ürüne özgü sertifikasyon bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.

İstanbul, Tel: 0212 270 0595
İzmir, Tel: 0232 449 3222
Ankara, Tel: 0312 395 6740
www.matteks.com.tr   •     info@matteks.com.tr MatGrup şirketidir.@matteksofficial
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DikimKesimBaskı ve 
Kurutma!2D Desen3D Tasarım

Geleneksel tekstil baskısı:

7 Kurutma6 Yıkama5 Buhar
Renk
Mutfağı1 2 3 4Serigraf

Hazırlığı Baskı Kurutma

Diger Dijital tekstil baskısı:

6 7Yıkama Kurutma5 Buhar4 Kurutma1 2 3 BaskıKurutmaÖn işlem

Kornit Presto:

1 Baskı ve
Kurutma!

Kornit Presto 
Mikro Fabrika Üretimini Mümkün Kılar
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Yıkama ve sürtünmeye dayanıklılık 
açısından en iyi sonuçları veren, en sağlam 
pigment mürekkep seti
NeoPigment Robusto mürekkep seti size ve müşterinize 
en iyi sonuçları elde etme imkanı sunacaktır.

İşletmenizin imkanlarını artırın
   Yıkama ve sürtünmeye dayanıklılık açısından 

Bebek Giyimi, Kendin Yap (DIY) ve Moda sektörleri 
için ideal düzeyde kalıcı baskı çözümleri.

   Ultraviyole ışınlarına yüksek direnciyle dış mekân-
larda daha uzun süre kullanılabilir, ev dekorasyo-
nu uygulamaları için mükemmeldir.

  Kumaş tiplerinde geniş çeşitlilik ve kapsamlı 
uygulama yelpazesiyle en yüksek endüstri 
standartlarını karşılar.

   Genişletilmiş renk gamutu ve spot renkler ile 
mükemmel baskının keyfini çıkartın.

Çevre dostu üretim
   Yasa ve yönetmeliklere uygunlukta en 

yüksek standartları karşıladığı gibi Eco 
Passport ve GOTS onaylıdır. 

   Basılan metre kare başına daha düşük 
karbon izi. 

   Sıfır su israfı ve sıfır zararlı madde kullanı-
mıyla güvenli bir üretim ortamı. 

Üretiminizi optimize edin
   Üretkenliğinizi artırarak piyasadaki en yüksek 

standartları koruyun. 
   Az bakım isteyen ve geliştirilmiş püskürtme 

sistemine sahip olan mürekkep ile baskıda geçen 
zamanı maksimize edersiniz.

   Gelişmiş kurutma mekanizması, kısa sürede 
fiziksel ve kimyasal bağlanma sağlayarak ürünü 
birkaç dakika içinde müşteriye hazır hale getirir.

   Baskı öncesinde veya sonrasında başka teknik ya 
da kimyasal işleme gerek yoktur. 
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Presto Presto S
Baskı Modu Çözünürlük Sistem Modu m2/saat m2/saat

Fastest 800 x 400
Kalite 154 272
Üretim 266 500

Fast 1000 x 400
Kalite 126 224
Üretim 230 430

Standard 600 x 800
Kalite 102 180
Üretim 150 300

Saturated 1000 x 800
Kalite 65 116
Üretim 116 230

Uzun yıllara yayılan dijital tekstil pigment baskı deneyimiyle Kornit 
Presto, baskı faaliyetlerinin her boyutunda ve alanında en kapsamlı, 
en ileri teknolojiye dayalı çözümleri sunar.

Tek adımda uygulanabilen bu yenilikçi çözümde, gelişmiş hızlı kurutma 
mekanizması sayesinde yalnızca birkaç dakikada göz alıcı güzellikte 
kumaş baskıları üretebilmektedir.

Tek kişinin kolaylıkla çalıştırabileceği bu sistem, birden çok hız ayarıyla 
kullanılabilir. İşletmenizin ihtiyaçlarına en iyi uyan çözümle başlayıp 
işinizi büyüttükçe yükseltme yapabilirsiniz. Kornit Presto’ya geçince 
kaliteden ödün vermeden performansınızı kat kat artıracaksınız. 

 Sürdürülebilirlik önemlidir
 Sıfır su tüketimi, sıfır su kirliliği ve hem Eco Passport hem GOTS 

onaylı özel Robusto mürekkebiyle Kornit Presto, gerçek anlamda 
sürdürülebilir olan tek kuru baskı işlemini sunmaktadır.

 Ödüllü tasarım
 Kornit Presto, dikkat çeken tasarım dalında iF Ödülü’nü kazanmıştır. 

Bu tasarımın ardındaki esin kaynağı doğa, özellikle de sert, keskin 
hatlarıyla uzaktan bile hemen fark edilen sarp kayalıklı uçurumlardı. 
Tümüyle kendine özgü olan bu tasarım, eşi görülmemiş bir kullanım 
kolaylığı, güvenilirlik ve her tipte kumaşın kolaylıkla beslenmesini 
sağlayan gelişmiş yükleme yeteneklerini mümkün kılmaktadır.

 Her yüzeye baskı
 Kornit Presto, sentetikten doğal malzemeye, karışımdan örgü ve 

trikoya kadar çok çeşitli kumaşlara baskı yapabilir. Siparişe göre 
kolayca baskı yapın; zamandan, yerden ve emekten tasarruf sağlarken, 
kalite, verimlilik ve detayda yeni doruklar keşfedin. 

Teknik Özellikler 
Mürekkep Tipi Kornit’ten su bazlı NeoPigment™ Robusto 

mürekkep + Sabitleme ajanı (FOF)

Baskı Kafaları Konfigürasyona göre
Baskı Genişliği 180 cm’ ye kadar
Ağırlık 4,500 kg
Güç Gereksinimleri 110/220 V, 60/50 Hz, 40A, 3Ph+N+GND 25 kW
Temel Konfigürasyon Renkleri Cyan, Magenta, Sarı, Siyah, Kırmızı, Yeşil
Malzeme Transferi İleri düzeyde sabitleyici konveyör bant sistemi
Kumaş Besleme Sistemi Kumaş genişliği ve germe mekanizmaları 

ayarlanabilir eksenel ters sarma (açma) sistemi

Maksimum Malzeme Kalınlığı 10 mm

Maksimum Bobin Eni 180 cm
Maksimum Bobin Dış Çapı 40 cm
Maksimum Bobin Ağırlığı 50 kg
Sıkıştırılmış Hava Basıncı 6-8 bar/≤ 0,4 m3/dakika
Kurutucu MCS Modüler Kurutma Sistemi
Yazılım Bütün RIP yazılımlarıyla uyumlu

Çözücü Baskı SarıcıMCS

9-13 metre uzunluğunda
Müşteriyi Güçlendiren Hizmet Sunumu


