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Red Dot News Şirket, Teknoloji, Müşteri başarı hikayeleri ve daha fazlasını içeren Şirket hakkındaki
haberlerimizi üç ayda bir sizlere ulaştırmaktadır. Bizi takip etmeye devam edin, keyifli okumalar ve
düşüncelerinizi sayittoitema@itemagroup.com adresinden bizimle paylaşın.
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BAŞ MAKALE
Değerli Müşteriler & Ortaklarımız,
Bu yılın nasıl geçtiğine geriye dönüp bir bakmak gerekirse,
bir dakikanızı alıp sizlerle 2017 tekstil performansı üzerine
düşüncelerimi paylaşmak isterim. Tüm sene için sonuçlardan
oldukça memnunuz, hem dünya genelinde tekstil pazarı
büyürken, hem de hummalı ve beklenenden daha iyi bir şekilde
bazı alanlarda makine yatırımları arttı ve özellikle Itema’nın yıl
içerisindeki performansı da büyüdü.
Aslına bakılırsa, Şirketimiz 2012 yılından bu yana yıldan yıla
elde ettiği dikkat çekici şekilde büyüme performansını sürdürerek
gelişmiş dokuma makineleri, yedek parçalar ve hizmet satışlarında
bu seneyi de yine 2 haneli büyüme oranları ile kapatma yolunda
ilerliyor ve gelenek haline getirmiş olduğunuz bu performans için
ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tabii ki, dünya genelindeki geniş
uygulama gam ve segmentleri arasında doğrudan önemli pazar
kazanımlarına çevriliyor. Teknik tekstilden, ev mefruşatına, perde,
havlu kumaş ve döşemelik kumaştan, elbise ve denime kadar
birkaçına değindiğimiz kumaşlar dünya genelindeki Müşteriler
için başarılı bir şekilde en üst düzey atkı atım teknolojisini kullanan
Itema makineleri ile dokunuyor.
Sadık ve bağlı müşterilerin yanı sıra yepyeni bazı müşterilerin bulunduğu geleneksel ve tarihi kalemiz
Türkiye’ye de özellikle değinmek gerekir ki; ekonomik durgunluk ve potansiyel politik endişelere rağmen
ağırlıklı bir şekilde dokuma makinelerine yatırımlar yaparak tüm beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı ve
yüksek teknolojili, yenilikçi rapier & havajet dokuma tezgahları seçiminde tedarikçi olarak Itema’yı teyit etti.
Çin bu sene de hediye vermeye devam etti. Rekor seviyede siparişler aldık ve genel olarak Japonya da
dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi ve Çin fabrikalarından gelen talep artışlarını hızlıca karşılamak
için üretimimizi arttırdık.
Hindistan pazarındaki, özellikle de havajet sektöründeki satışlarımız yenilikçi havajet teknolojisini
hızla adapte etmek için bereketli bir zemin olarak Itema’nın bu pazarı sağlamlaştırması için güçlü ve
cesaretlendirici sonuçlar verdi.
İtalyan fabrikalarının “İtalya’da Üretilmiştir” dokunuşunun ve aynı zamanda stratejik bazı Avrupa
fabrikalarının genel olarak moda ve döşemelik kumaşta yüksek kaliteli, nihai kullanıcı uygulamalarına tasarımcı kumaşlarına konsantre olmak üzere yapmış olduğu seçimin ve tüm bunların yanı sıra niş teknik
uygulamaların olumlu sonuç verdiği kanıtlandı ve Avrupa iç pazarındaki tekstil imalatında yavaş ancak
tutarlı bir geri dönüşe yol açtı. Itema İtalyan, İspanyol ve Portekiz fabrikaları için bu yüksek talep gören
pazarlara doğru makinenin temin edilmesinde ilk seçenektir ve aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinde
de hızlı bir şekilde taban bulmaktadır (Bu yayımın Kusursuz Dokuma Günlükleri - Albini video referans
bölümüne bakınız).
Sonuncu ancak son derece önemli olan ve belkide bir sürpriz olarak karşımıza çıkan İran geçtiğimiz bu
yıl Itema için çok güçlü bir diğer aktör olmuştur ve önümüzdeki ay ve yıllarda büyümeye devam etme
yolunda görünüyor.
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2018 yılına bakacak olursak, iş potansiyeli hakkında çok olumluyum ve hevesli bir şekilde Itema’nın
fabrikalara daha yakın olmak için kaynak ve zaman yatırımı yaptığı Pakistan ve Bangladeş gibi öncelikli
pazarların daha fazla gelişmesini beklemekteyim. Yakınlarda Lahor’da açmış olduğumuz birinci sınıf
eğitim ve test tesisi ItemaKampüs (hikayesine bakınız) ve önümüzdeki yıl takip edecek benzeri girişimler
(daha fazla bu tip yatırımlar olacak, bizi izlemeye devam edin) dünya çevresinde Itema markasını tanınır
ve takdir edilir hale getirmek için en üst düzey teknoloji, inovasyon ve adanmışlık ile farkındalık eksikliğini
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gidermeye yardımcı olacaktır. Bunun tipik bir örneği bizim A9500
havajet tezgahımız (buradaki özellik hikayesini okuyunuz). Kendimden eminim ki tüm becerilerini
kanıtladıktan sonra 2018 yılında bu yıl tekrar eden siparişlerin ayak izlerini coşku ve heyecanla yakından
takip ederek ana akım olacaktır.
Itema markalı inovasyonlara gelindiğinde ondan daha iyisi henüz gelmedi ancak daha fazlası Red Dot
Haberleri’nin gelecek sayılarında.
Bir kez daha teşekkürler ve keyifli okumalar.
Christian Straubhaar, Itema’nın Grup Satış & Pazarlama Müdürü
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TEKNOLOJİ KÖŞESİ

ITEMA HAVAJET A9500 – OLAĞANÜSTÜ BİR DOKUMA MAKİNESİNDEN
DAHA FAZLASI
Havajet atkı atımı teknolojisi düşünüldüğünde ulaşılabilecek mümkün olan en yüksek üretim hızı
akıllara gelen ilk şeydir. Ancak, bu cümleyi okuyan havajet uzmanlarının havajet teknolojili dokuma
tercih edildiğinde hava kompresörü kurulumuna bağlı olarak diğer atkı atımı teknolojilerine nazaran bu
teknolojide kaçınılmaz bir derecede önemle dikkat çekecekleri ana kritik faktör yüksek enerji tüketimi ve
sınırlı kumaş çeşitliliğidir.
Itema günümüzde Somet, Sulzer Textil (Sultex) ve Vamatex; İtalyan Şirket’lerini meydana getiren güçlü
ve emsalsiz tarihi markalar mirasını kullanan dokuma makinelerindeki en iyi uzmanlık ve tekstil bilgi
birikimini geleneksel olarak ortaya koyan şirket olarak tanınmaktadır. Bu bağlamda, unutulmamalıdır ki;
Itema yalnızca piyasaya sürülen ilk rapierli dokuma makinesi olma rekorunu elinde tutmamakta, bunun
yanı sıra havajet tarafında bile Sulzer’in 1971 yılında modern havajet dokuma makinesini teknolojinin
lider üreticileriyle işbirliği yaparak tasarlama ve hayata geçirme onuruna sahip olduğu bilinmektedir.
Bu güçlü miras Itema’nın dokuma makinelerinin dokuma performansına emsalsiz bir özen göstermesine
neden olmaktadır. Her şey göz önünde bulundurulduğunda, dokuma makinesinin ana görevi dokumacıların
nihai müşterilerinin zorlu gerekliliklerini mükemmel derecede karşılayan kumaşlar üretmektir. Itema en
zorlu kalite testlerinin başarıyla üstesinden gelmek için yaratılmış üstün kalitede dokuma yapabilen kumaş
makinelerini Müşterilerine sağlama işini çok iyi bilmekte ve bunun için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
Itema havajet dokuma makineleri, yüksek kaliteli ve sofistike kumaşları dokumak üzere nadir bulunan
emsalsiz kapasiteyle çok iyi bilinen ve genel havajet özelliklerini biraraya getirir.
Emsalsiz ve yenilikçi özellikler makinenin çeşitliliğini arttırarak dokumacının iplik aralığını genişletmesine
olanak tanır. Emsalsizliğe değinmek gerekirse; Itema’nın Ağızlık Geometrisi endüstride büyük ölçüde
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sınıfının en iyisi olarak tanınan ve geniş aralıkta kumaşların dokunması ve mükemmel derecede kumaş
kalitesi sağlanması için ideal olan optimize edilmiş bir atım vuruşu sağlar.
Yenilikçilik tarafında ise; Itema patentli BLC - Fırça Likra
Kelepçe elastik iplik dokumasında azami performans
sağlar. BLC meme sayesinde üstün kumaş kalitesi ve
güvenilirlik sağlamak üzere atkı hareketsiz parçalar
olmaksızın tutulur. Cihaz basittir ve yine de maharetlidir:
elastik atkı ipliğinin sürekli hava akışına bağlı olarak oluşan
kusurlarını önlemede önemli bir görevi yerine getiren
BLC, ana ağızlık içerisine sabitlenmiştir. Kelepçe ve valfin
gerektirdiği el ayarları ve ayarlamaları gereksinimlerini
ortadan kaldıran BLC aynı zamanda emsalsiz bir kullanıcı
dostudur. Bugünlerde elastik ipliklerin çokça kullanıldığı
dokuma streç denim ve elbise kumaşlarında BLC gerçek
anlamda farklılık yaratmaktadır.
Enerji tüketiminin hassas ve yine de temel mevzusu dikkate alındığında Itema havajet dokuma makineleri
kendi alanında açık ara en yenilikçi olanıdır. Enerji tüketimini azaltmada ana etmen, daha verimli bir atkı
atımını garanti altına alırken hava tüketimini önemli derecede azaltan ve endüstride gerçek bir ölçüt
olan patentli I-Reed® teknolojisidir. Dağıtım memesinin yeni konumu ile birlikte yeni tünel şekilli dokuma
tarağı daha yüksek verimlilikte doldurma atımı için tarak kanalında hava akışını optimize eder. Makinenin
bakım ihtiyacını büyük ölçüde azaltacak tasarruf aynı zamanda hava basıncı ve yekpare delikli taşıyıcı
memesi sayesinde oluşur.
Çift destekleyici hava memeli Itema havajet
makinesinde mevcut yepyeni inovasyonlar maliyet
tasarrufu ve üstün kumaş kalitesinin anahtar
kelimeleridir. Çift ardışık meme, enerji tasarrufunu
garanti eden düşük basınçlı dokumaya ve yüksek
kumaş kalitesine olanak tanıyarak ve iplik üzerindeki
gerilimin azaltılmasına öncülük ederek birçok fayda
sağlayan daha düşük hava basıncı kullanımıyla atkı
üzerindeki ittirme gücünün mükemmel derecede
dağıtılmasını garanti eder.
Piyasaya sürüldüğü 2011 yılından bu yana, Itema A9500
serisi, yalnızca hızlı değil, aynı zamanda daha iyi
kumaş kalitesi ve en iyi maliyet tasarrufunu en akılcı
şekilde dokumaları için dokumacılara değerli bir olanak
sağlayan günümüzde piyasada mevcut en yenilikçi
havajet dokuma makinesini temsil etmektedir.
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ETKİNLİKLER
Müşteriler ve Özel Misafirler özel etkinlikler sırasında canlı olarak
çalışan en son jenerasyon dokuma makineleri hakkında doğrudan
fikir edinme ve bunları görme ve deneyimleme olanağına sahip
olmuştur. Son çeyrekte yapılan birkaç etkinlik ve aynı zamanda
yıl sonuna kadar yapılacak etkinliklere göz atın.

TechTextil Hindistan
13 – 15 Eylül 2017 · Medya kapsamı
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Itema İsviçre Açık Hava Etkinlikleri, Zuchwil
16 Eylül 2017 · video

ItemaCampus Lahor Büyük Açılış
04 Ekim 2017 · Teknoloji: A9500p ve R9500p
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Itema Altın Yıl Dönümü Partisi - Somet 50. Yıl Dönümü, Colzate HQ
14 Ekim 2017 · Basın bülteni ve video

Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi & Üniversite Günleri, Vietnam
26 – 28 Ekim 2017

sayfa 8/16

Itema · Red Dot News Yayım Sonbahar 2017

Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi, Güney Kore
21 ve 28 Ekim 2017

Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi - AITEX, İspanya
24 Ekim 2017 · Teknoloji: R9500
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Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi, Dhaka
11 Kasım 2017

Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi, Kahire
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Itema Açık Hava Etkinlikleri ve Altın Yıl Dönümü, Şangay
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ITMACH, Ahmedabad, Hindistan
7 – 10 Aralık 2017

Itema İnovasyon Tanıtım Gezisi, İran
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ŞİRKET YATIRIMLARI

ITEMA LAHOR KAMPÜSÜ
Itema, 4 Ekim 2017 tarihinde Pakistan’ın Lahor kentinde alanında en son teknolojiye sahip yepyeni
-Itema Kampüsünün- kapılarını açtı.
Pakistan tekstil endüstrisinin 100’ün üzerinde seçkin temsilcisinin ve üst düzey erkanın katılımıyla
gerçekleştirilen Büyük Açılış töreni sırasında Pakistan’da Itema’nın en ileri dokuma makinelerinin tek ve
münhasır satıcı ve satış sonrası temsilcisi olan Noon International ile yakın işbirliği içerisindeki Itema,
ItemaKampüs’ü öğrenciler ve ilgili tarafların yanı sıra artan Müşteri kitlesinin yararlanması için tesisleri
üzerine inşa ettikleri yenilikçi havajet ve rapiyer teknolojileriyle birlikte tanıttı.
Başlıca Misafirlerden Tüm Pakistan Tekstil Fabrikaları Birliği Başkanı ve Kohinoor Fabrikaları
Yönetim Kurulu Başkanı Aamir Fayyaz Sheikh ve Pakistan’daki İtalyan Büyükelçisi Stefano
Pontecorvo Ekselansları ile Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Christian Straubhaar, Pakistan Satış
Baş Sorumlusu Franco Brambilla’ın da dahil olduğu Itema Group HQ delegeleri, Itema ve Noon satış,
satış sonrası ve pazarlama personel ekiplerine en son pazar trendlerini, Itema teknolojisinin yenilikçi ve
emsalsiz özelliklerini ve tüm bunların yanı sıra açılışta bulunan Fabrika sahipleri ve yöneticileri arasında
büyük merak uyandıran, Açılış Töreninin gerçek yıldızı olan gerçek mevcut dokuma tezgahlarını sundu.
Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Christian Straubhaar Açılış töreninde şunları söyledi: “Itema için stratejik
olarak önemli pazarlardan biri olan ve sürekli büyüme için güçlü bir potansiyel ülke olan Pakistan’daki
fabrikamız için yeni bir dönüm noktasını kutluyoruz. Kampüsün konsepti Itema’yı Pakistan’a getirmekti
çünkü bir ülkedeki fiziksel mevcudiyetin iş için dinamik ve pozitif bir çevre yaratmak amacıyla önemli
olduğuna inanıyoruz. Itema’yı müşterilerimize daha da yakınlaştırmak istiyoruz ve sınıfının en iyisi ve
en yenilikçi dokuma makinelerini dünya genelindeki pazarlarda azami başarıya ulaşmak ve en yüksek
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kalitede kumaş üretmek üzere Pakistan Fabrikalarının hizmetine sunmaya hazır olan ItemaKampüs
eğitim merkezi Pakistan tekstil endüstrisine olan bağımlılığımızı göstermektedir.”
“2015 yılı içerisinde İtalya’da resmi olarak açılışını yapmış olduğumuz asıl ItemaKampüs’ün ayak
izlerini takip eden yeni eğitim merkezimizi hayata geçirmekten dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Tüm
müşterilerimizin birinci elden, bir “kampüs” ortamında açık ve modern bir alanda Itema’nın dokuma
makineleri serisinin üstün maharet ve teknolojisini deneyimlemeye davet ediyoruz.“

Müşterilere Daha Yakın
Straubhaar “Itema’nın en son nesil dokuma ekipmanlarının kullanımının kolay ve yenilikçi olması dışında,
dokuma tezgahının haricinde en önemli unsur eğitimlerdir.“ diyerek devam etti. “İşte bu sebeple Itema,
güçlü bir şekilde Müşterilerinin bu tesisten tam olarak faydalanmasını teşvik etmekte ve tam fonksiyonel
ve ergonomik ItemaKampüs tesisinde kilit dokuma personelleri için özel eğitimler planlamaktadır.
En son Itema Rapierli R9500 ve Havajetli A9500 serisi dokuma tezgahlarının yanı sıra Projektil P7300HP
V8 ve R9500terry dokuma tezgahları için İtalya Colzate Şirket Merkezinde bulunan asıl ItemaKampüs
de dahil olmak üzere dünya genelindeki çeşitli Itema lokasyonlarında ve dünya genelinde aşağıdaki
lokasyonlarda yer alan bir dizi eğitim merkezinde halihazırda uygulamalı eğitimler yapılmaktadır:
• Wollerau, İsviçre
• Şangay, Çin
• Coimbatore, Hindistan
• Ibaraki, Japonya
• Spartanburg, ABD.
Lahor Pakistan’da açmış olduğumuz ilk ItemaKampüs ile seçilmiş eğitim kursları artık yerel olarak
Müşteri arzusuna uygun olarak sunulacaktır. Sonuncu ancak bir o kadar da önemli bir husus da Itema
yukarıda yer alan lokasyonlardaki eğitimlere ilaveten azami kolaylık ve verim için doğrudan Müşterilerinin
Fabrikalarında operatörler ve bakım personelleri için profesyonel eğitim kursları sunmaktadır.
Müşteriler Itema’nın websitesinden, dünya genelindeki ItemaKampüs lokasyonlarının hangisinde
önerilen kursların hangileri olduğunu çevrimiçi olarak çok yakında kontrol edebilecek ve belirli bir kursa
katılabileceklerdir. ItemaKampüs çevrimiçi kayıt ile ilgili daha fazla bilgi için Itema Red Dot Haberleri’nin
gelecek sayılarını takip edin.

Itema · Red Dot News Yayım Sonbahar 2017

sayfa 14/16

WEAVING EXCELLENCE GÜNLÜKLERİ
Marka Yüzümüz Albini Group Yönetim Kurulu Üyesi ve
Cotonificio Albini’nin Başkanı Silvio Albini ile Tanışın
Lüks gömleklik kumaş denilince; en sofistike ve yüksek kalite gömleklik
kumaşlardan bazılarını dünya ile entegre şekilde, inovasyon aklıyla ve kalite
odaklı yaklaşımla üreten Albini kesinlikle prestijin zirvesinde yer almaktadır.
İnovasyonun ve mükemmeliyetin hiç şüphe yok ki adeta bir tedarikçisi olan
Albini, karışık tasarımlı kumaşların en hassas ve en özel ipliklerle en kompleks
yapıdaki dokumalarını sadece Itema’nın teknolojisine emanet etmiştir.
Günümüzde bunu yalnızca en iyi yapabilir
Dört dokuma fabrikasının ve 1300’den fazla çalışanının bulunduğu yedi tesisiyle Albini Group, Avrupa’daki
yüksek kaliteli seçkin gömleklik kumaş imalatçılarının en büyüğüdür ve Silvio Albini’nin tabiriyle dokuma
makinelerinin tamamı “%100 Itema’dır”.
Itema, en eski ve en sadık Müşterilerimizden birisi olan Albini ile uzun süreli bir ortaklığa sahip olmaktan
dolayı gurur duyar. Itema ve Albini, Albini’nin seçkin ve birinci sınıf gömleklik kumaşları dokumak
üzere ihtiyaç duyduğu azami çeşitliliği ve esnekliği sağlayan rapiyerli R9500’ü geliştirmek ve
mükemmelleştirmek için çok yakın bir şekilde çalışmaktadırlar.
(Tüm Mısır pamuğunun “Kraliçesi” olarak da bilinen) Giza 45’te olduğu gibi doğrudan işlenen ve dikkatlice
seçilen hammaddeleri, en hassas iplik numaralı üstün kalite iplikleri ve yılda 20.000’in üzerinde farklı
kumaşı sürekli olarak araştırıp geliştiren Albini, imalat süreçlerinin her bir aşamasına mükemmeliyet,
inovasyon ve tutkuyu katmaktadır. Dokuma, en hassas ve en özel ipliklerle en kompleks yapıdaki
dokumaların bile üstesinden gelebilecek şekilde Itema tarafından önerilen istisnasız olarak en modern
dokuma tezgahları ile tam olarak donatılmış Albini’nin dört fabrikasında yapılmaktadır. Silvio Albini’nin
tabiriyle dokuma fabrikalarının tamamı “%100 Itema’dır”.
VİDEO

Itema · Red Dot News Yayım Sonbahar 2017

sayfa 15/16

Kusursuzluk bir tutku meselesidir. Bazı şeyleri sadece iyi değil, daha iyi
yaptığınızda elde ettiğiniz şeydir. Itema makinaları ile çok büyük ölçüde
sofistike ve kompleks kumaş üreten seçilmiş 10 Asya Pasifik Müşterimizi
sizlere gururla sunmaktayız.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-asia-pacific-en/
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KULLANILABİLİR İÇERİK
Fikirlerinize oldukça önem veriyoruz. Lütfen ürünlerimiz, satışlarımız, hizmetlerimiz, etkinliklerimiz ve
Itema hakkında yorumlarınızı bize bırakmak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu gelecekte size daha iyi
hizmet vermemize yardımcı olacaktır. Zaman ayırdığınız ve işbirliğiniz için teşekkürler.
https://www.surveymonkey.com/r/Itema_RedDotNews2017?lang=tr
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