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SANTEX RIMAR GROUP PİYASA İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYOR
Trissino (Vicenza, Italy), May 10th 2016 – SANTEX RIMAR GROUP, dokuma, tekstil terbiyesi,
nonwoven, teknik tekstiller ile su arıtma ve kurutma işlemleri için yeşil teknolojiler konularında
dünyanın önde gelen makina üreticilerinden birisidir.
Farklı firmalar olarak örme, dokuma kumaşlar, nonwoven ürünler ve yeşil çözümler alanlarında
teknoloji ortaklığı yapan grup, 2015 yılında SANTEX RIMAR GROUP içine evrilmiştir; Cavitec ve
Isotex teknik tekstil alanında öncü firmalardır; Santex ve Sperotto Rimar nonwoven ve tekstil
terbiye alanlarında makina üreticisidirler; Solwa su arıtma, gıda dehidretasyon, tarım ticareti
sektörü ve endüstriyel atık yönetimi konularında çevre dostu makinalar üretmektedir. Smit’in dahil
olmasıyla Group aynı zamanda dokuma sektöründe de bir çözüm ortağı olmuştur.
“Türkiye, yüksek standartlarda, maliyet kontrolü yapabileceği verimlilik ve kaliteyi talep etmektedir
ve biz bu konularda çok iyiyiz. Santex Rimar ve onun dokuma, tekstil terbiye ve teknik tekstil
alanlarındaki markaları, bu yüksek nihai pazar koşulları için çok emek sarfetmektedirler’’ - diyor
Stefano Gallucci, Group CEO – “ Bizler müşterilerimizin hedeflerine ulaşmaları için yardımcı
olmak istiyoruz: bizim başarımız onların başarısıdır. Bunu tezgahtan, terbiyeye, emdirmeden
kaplamaya kadar müşterilerimizin tüm faaliyet alanlarında tam bir vizyoner bakışla yapıyoruz.
Hiçbir başka endüstriyel makina üreticisi aynı şeyi iddia edemez.’’
SANTEX RIMAR GROUP pazar ihtiyaçlarına odaklanan kuvvetli bir stratejiye sahiptir. Tekstil
üretim maliyetlerinin düşürülmesi için plazmanın geliştirilmesi amacıyla yapılan başarılı bir
ortaklığın sonucu olarak, Sperotto Rimar liflerde uzun ömürlü çekmezlik efekti ve kimyasal
kullanmadan boyama yapabilmek için Plana’yı sunuyor. Ayrıca, yün ve suni elyafın dekatir edilmesi
konusunda yeni çözümler getiren ve Avrupa ve hatta Asya’da olmazsa olmaz Decofast 3.5 ‘u ITM
2016 da sunuyor. Tekstil makina markaları üç hedefe sahiptir: insan yapısı liflerin işlenmesi, yeşil
teknolojiler, esneklik. Santex, örme kumaşlar için çektirme kurutucular ve sıkıştırma makinasının
bir evrimi olan yeni bir Santacompact üzerine odaklanmaktadır.
Teknik Textile departmanımız uzay ve yalıtım malzemeleri için emdirme hatlarını tamamlamıştır:
Cavitec kaplama/laminasyon için yeni Cavimelt P+P’yi sunarken, Isotex, su bazlı solventsiz
sentetik deri işlemesi konusunda, önceki Bayer olan Covestro ile ayrıcalıklı bir ortaklık kurmak
üzerinde çalışmaktadır.
SANTEX RIMAR GOUP, 2014’te, sürdürülebilir ürün hattı konusunda komple bir yeni teknolojiye
yatırım yapmıştır: Solwa su arıtma sektöründe (insan ve tarım ihtiyaçları için) , dehidrasyon
proseslerinde, Güney Amerika ve Asya’da büyük hayatiyet kazanan yeni Greentech hattı
vasıtasıyla yenilenebilir teknolojiler konularında, uzman bir başlangıç firmasıdır.

SANTEX RIMAR GROUP VE SMIT TÜRKİYE’DEKİ KUVVETLİ SORUMLULUĞUNU
GELİŞTİRİYOR.
Trissino (Vicenza, Italy), May 5th 2016 – SMIT 1938’den günümüze, dokuma tekstil makinası
sektöründe öncü olagelmiştir ve çok geniş bir ürün yelpazesinde makina sağlayan dünya ölçeğinde
anahtar bir firmadır: SMIT’in dokuma makinaları üretimini karakterize eden teknoloji, rapierli atkı
sisteminde ev tekstilleri, dış giyim ve havlu kumaşlar, hava-jetli atkı atma sisteminde yüksek
hacimli üretimler, özel teknik kumaşlar üretiminde de kişiselleştirilmiş çözümleri kapsamaktadır.
SANTEX RIMAR GROUP’a dahil olmak, SMIT’e, dünyaca yaygın olan geniş satış ve destek ağı
sayesinde, müşterilerine yeni fırsatlar ve daha yüksek seviyede know-how sunma olanakları
sağlayacaktır. SMIT ve SANTEX RIMAR GROUP arasındaki sinerji sayesinde müşteriler, global
servis ağı sayesinde, yüksek kaliteli ürünler, derin teknolojik miras ve bunların ötesinde tüm üretim
prosesleri için dokumadan terbiyeye, doğal ve teknik tekstiller konularında entegre teknoloji
sağlayıcıyla tanışma fırsatı bulacaktır. ITM 2016’da GS900 serisinin bir evrimi olan ve yüksek
kaliteli gömleklik makinası sergilenecektir. Makina, kılavuzsuz ağızlıkta uçan şerit teknolojili, iplik
kopuşlarını ve hataları azaltan optimize edilmiş ağızlıkla tanınmaktadır. GS900 smart platformu
çeşitli konfigürasyonlar için mevcut olup havlu ve ev tekstili dahil tüm tekstil dokuma sektöründe
kullanılabilmektedir.
“Türkiye her zaman SMIT için en önemli pazarlardan birisi olmuştur: tüm ülke çapında mevcut
4000’den fazla makina ile Istanbul, Bursa, Denizli, Uşak, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi
endüstriyel tekstil bölgelerinde kullanılmaktadır’’ diyen Group CEO’su Stefano Gallucci, “ITM
süresince temaslarımızı artırarak makina ve yedek parça işimizi daha da yukarılara çıkarmayı
hedefliyoruz’’ diye eklemiştir. Lokal satış ve servis organizasyonu, yedek parça ve yetişmiş
mekanik, tekstil ve elektronik teknisyenlerle, müşterileri etkin olarak desteklemeyi
sürdüreceklerdir.’’.
SANTEX RIMAR GROUP, SMIT ile birlikte tüm müşterilerinin yeni çözümlere kavuşma ve üretim
proseslerinin büyütülmesinin garanti altına alınması konularında, ürünlerde gelişmeye ve yeniliğe
odaklanacaklardır.
SANTEX RIMAR GROUP ITM 2016 | Istanbul, June 1st – 4th
Hall 14 | Booth 1402 A SMIT: Hall 2 | Booth 210 B’ dadır.
Group sürekli yenilikçi, güvenilir, düşük üretim maliyetini gözeten çevre dostu teknolojiler bakımından 150 yıllık bir
deneyime sahiptir. Santex Rimar Group İtalya, İsviçre, Çin ve Hindistan’da yerleşik olup tüm dünyada 10.000 den fazla
müşterisi bulunmaktadır.
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