SANTEX RIMAR GROUP AND HAS GROUP: FURTHER GROWTH IN TEXTILE MACHINERY
BUSINESS
Trissino (Vicenza), Italy and Istanbul, Turkey | January 23rd 2017 - Has Group enters in Santex
Rimar Group with a worldwide agreement of premiere distribution bringing new competences,
sound know-how and long-term experience expected to become new significant value-added
solutions for Santex Rimar Group portfolio.
Santex Rimar Group keeps growing with the aim of providing the largest and most comprehensive
offering of the textile business in order to deeply understand and fulfill global customers’ needs
during the whole production process. With this goal, different know-hows and cultures are united
under high standards of quality, efficiency, advanced technology and reliability for customers.
“Has Group is a manufacturing excellence with relevant know-how in textile finishing process and
inter alia in stenter machines production. From today on it will globally leverage on Santex Rimar
Group distribution network, sales and marketing expertise” said Stefano Gallucci, Santex Rimar
Group CEO who concludes: “With this agreement of premiere distribution, we will streamline our
combined technical capabilities and expertise to build value-added solutions for customers
throughout the world”.
“We are pleased to announce the globalization of Has Group together with Santex Rimar Group”,
said Tamer Hasbay, Has Group President, “Has Group will continue to take care of Turkey as well
as in the neighboring countries but the new global structure will allow us to pursue profitable markets,
build on our core strengths, accelerate our research and development activities and have a common
quality platform for all our product lines”.
SANTEX RIMAR GROUP: with more than 100 years of activity the Group has the experience to be innovative
yet offer reliability, premium quality and return of investment for customers. Santex Rimar Group is present in
Italy, Switzerland, China and India and has more than 30,000 customers throughout the world.
HAS GROUP: first established in 1958, the Company is present with operating machinery in more than 60
countries worldwide, and is represented in most of the relevant countries; it operates two plants in Turkey, and
employs approximately 300 people.
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桑德森力玛集团和HAS集团：进一步壮大纺织机械业务
意大利 特里西诺（维琴察）/土耳其 伊斯坦布尔 | 2017年1月23日 – HAS 集团与桑德森力玛集团共同
签订了全球总代协议，从而正式加入桑德森力玛集团。此举将为桑德森力玛集团带来新的竞争力、
精湛的技术以及长期丰富的经验，也将使桑德森力玛的产品结构出现新的价值增长点。

立足于提供最全面、最丰富的纺织工艺解决方案，桑德森力玛集团近年来一直保持持续增长，，从
而做到在整个生产过程中深入了解和满足全球客户需求。为达到此目标，桑德森力玛集团以高标准
的品质、效率、先进技术和可靠性为基石，融入并整合了不同的技术和文化。
“HAS集团是一家卓越的掌握纺织后整理尤其是定型机生产相关技术的设备制造商。从今天起，他们
将充分利用桑德森力玛集团全球的分销网络、销售和市场”桑德森力玛集团CEO Stefano Gallucci 先
生表示：“基于此协议，我们将优化组合我们的技能和专长，从而为全球客户提供定制化增值服
务。”
“我们很高兴地宣布HAS集团和桑德森力玛集团的全球化合作。”HAS集团主席Tamer Hasbay表示：
“HAS集团将继续保持在土耳其及周边国家的业务发展。同时，新的全球化格局让我们得以向全球市
场拓展业务，增强我们的核心力量，加速我们的研发活动，让我们所有的产品线具有相同的质量平
台。”
桑德森力玛集团：拥有百年以上历史经验，却仍在创新进步，致力于为客户提供可靠，一流品质及具投资回报
的产品。桑德森力玛集团机构遍布意大利、瑞士、中国 以及印度，在全球拥有3万多家客户。
HAS集团：1958年创立，HAS的设备遍布全球60多个国家。HAS在土耳其拥有2家工厂，有将近300名员工。
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TEKSTİL MAKİNELERİ SEKTÖRÜNDE MUHTEŞEM BÜYÜME!
HAS GROUP, ürünlerini Santex Rimar Group ile dünya pazarlarına sunacak.
HAS GROUP, dünya çapındaki distribütörlük anlaşması ile Santex Rimar Group’a dahil
oldu. HAS GROUP, Santex Rimar Group portföyüne yeni yüksek katma değerli çözümler,
yeni yetkinlikler ve sağlam bilgi birikimi ile uzun vadeli tecrübeyi getirecek.
Santex Rimar Group, tüm üretim süreci boyunca küresel müşterilerin ihtiyaçlarını
derinlemesine anlamak ve yerine getirmek için tekstil sektörünün en büyük ve en kapsamlı
çözümünü sağlamak amacıyla büyümeye devam etmektedir. Bu amaçla, farklı know-how
ve kültürler müşteriler için yüksek kalite, verimlilik, ileri teknoloji ve güvenilirlik standartları
adı altında birleşmiştir.
Santex Rimar Group CEO’su Stefano Gallucci; “HAS GROUP, tekstil terbiye işlemindeki
know-how birikimi ile üretimde ve diğer makine modellerinin yanı sıra ram üretiminde bizce
mükemmel işler gerçekleştiriyor. Bugünden itibaren Santex Rimar Group’un dağıtım ağı,
satış ve pazarlama uzmanlığı Has Group’a küresel bir kaldıraç gücü olacaktır. Bu
distribütörlük anlaşması ile birlikte, kombine teknik kapasitemizi ve uzmanlığımızı, tüm
dünyadaki müşterilerimize katma değerli çözümler üretmek üzere modernize edeceğiz.”
dedi.
HAS GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay ise şunları söyledi; “HAS
GROUP’un, Santex Rimar Group ile birlikte küreselleşmesini duyurmaktan memnuniyet
duyuyoruz. HAS GROUP, Türkiye ve komşu ülkelerle çalışmaya devam edecek; ancak
yeni küresel yapıyı, büyüyen tekstil sektöründeki faliyetlerimizi, temel güçlü yönlerimizi
geliştirmemizi, araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerimizi hızlandırmamızı ve tüm ürün
gruplarımız için ortak bir kalite platformunda buluşmamızı sağlayacaktır.”

SANTEX RIMAR GROUP
SANTEX RIMAR GROUP tekstil terbiyesinde, teknik tekstillerde, su arıtma ve kurutma
işlemleri için yeşil teknolojilerle dünya pazarında lider oyunculardan biri. Grup; örme,
dokuma ve non-woven kumaşlar ile yeşil çözümler için bir makine üreticisi ve teknoloji
ortağı olarak faaliyet gösteriyor. 100 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren Grup, yenilikçi
olmakla birlikte, müşterilere güvenilirlik, birinci kalite ve yatırımda geri dönüş hizmetlerini
sağlıyor. Santex Rimar Group; İtalya, İsviçre, Çin ve Hindistan’da yer alıyor ve dünya
genelinde 30 binden fazla müşteriye sahip bulunuyor.

HAS GROUP
1958’de kurulan firma, dünya çapında 60’dan fazla ülkede çalışan makineleri ile faaliyetini
sürdürüyor. İlgili firmaların çoğunda temsil edilen HAS GROUP, Türkiye’deki iki tesisinde,
yaklaşık 300 kişiyi istihdam ediyor. Dünyada tekstil finisaj makineleri üretiminde söz sahibi
konumda olan HAS GROUP, örgü, dokuma, denim, ev tekstili, teknik tekstiller ve halı ürün
grupları için, her ihtiyaca özel geliştiren tekstil finisaj makinelerinin üretimini
gerçekleştiriyor. HAS GROUP, müşteri odaklı ve teknolojik yapıya ayak uydurarak düşük
bakım maliyeti ve enerji tasarrufu özelliklerine sahip makineler üretiyor.
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