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2000 yılında İstanbul’da kurulmuş olan  PSC Tekstil Ltd. Şti. 
2003 yılından itibaren de Dijital Tekstil alanında Future Digital 
markasıyla hizmet vermektedir. 15 yıllık tecrübesi ile Digital 
Tekstil baskı alanında Türkiye’ nin en tecrübeli ve lider firması 
olarak sektörde yerini almıştır.

Firmamız, 2013 yılında sektördeki bilgi ve tecrübesiyle Future 
Dijital projesi olan makina imalatına başlamıştır. 2017 yılından 
itibaren de Bursa’ da 3500m² kapalı üretim alanına sahip 
fabrika binasında, her türlü projesi kendine ait olan GT modeli ile 
çok kısa sürede kendi segmentindeki en yüksek satış adetlerine 
ulaşmıştır. Ayrıca Future Carta ve Future Monster modelleri 
ile de farklı ihtiyaçlara cevap veren dijital baskı makinalarının 
üretimini de yapmaktadır.

Dijital Tekstil alanında uzmanlaşmış firmamız, donanımlı 
mühendis ve teknik servis ekibi, geniş yedek parça stoğu, 
sorunsuz ve hızlı iş teslimi anlayışı ile tüm müşterilerine hizmet  
vermektedir.

PSC Tekstil Ltd. was founded in year 2000 in Istanbul. Since 
year 2003, they have been providing service in digital textile 
printing market with the registered trademark Future Digital. 
Today, after 15 years of exercise in digital textile printing, Future 
Digital is the most experienced company, leading the market 
in Turkey.

In year 2013, having the knowledge and experience, Future 
Digital developed a new series of printing machines. In a very 
short time, the machine reached the highest sales quantities 
in its line. Launching Future GT in 2017, a totally home made 
machine project which will change the existing equilibrium 
in the market, Future Digital continues to produce in the new 
factory building in Bursa. 

Future Digital, having a wide range of spare parts stock and 
a fully-equipped engineer and technical team, is providing the 
customers with the highest quality service, while reshaping the 
future of digital textile printing…



yes we are Future...

Haute couture modası
Future Digital baskı makinaları, hayalgücü ve el 
işçiliğinin bir araya gelmesi ile, zengin renk ve 
tonlarda benzersiz ürünler tasarlamak için moda 
tasarımcılarına geniş olanaklar sağlamaktadır.

Haute couture fashion
Future Digital printers helps  the prodcutivity of 
the designers , help them design and reach  to 
their dreams with thousands of colors , endless 
variatoins.

Aksesuarlar  (eşarplar, kravatlar, ayakkabılar, el çantaları)

Özellikle minimal desenlerin ve canlı renklerin çok 
yoğun olduğu aksesuar sektöründe Future baskı 
makinaları yüksek baskı kalitesi sayesinde tüm 
ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Accessories (scarves, ties, shoes, handbags)

Especially where there is need for special designs 
and demand for high quality Future print 
machines come forward with their high quality 
ouputs allowing to reach demands of accosery 
market , such as scarfs and ties.

Ev tekstili
Ev tekstili, halı, döşemelik kumaş üreticileri de 
dijital baskının getirdiği avantajları kullanmakta 
ve sektör bu yönde gelişmektedir. Future dijital 
baskı makinaları endüstriyel olmaları nedeniyle 
yüksek montanlı ev tekstil üreticilerine de hizmet 
vermektedir.

Home fabrics
Home textile market is one of the major textile 
segment which grows with the opportunities and 
possibilities of digital tetxtile. Future digital textile 
printers is very well accepted by the home textile 
market becuase of  the industrial production 
capacity of the machines.

Hızlı moda
Günümüzde farklı desen bol varyantlı tasarımlar 
eskiye kıyasla çok daha fazla rağbet görmektedir. 
Dolayısıyla, daha fazla metraj daha fazla desen 
üretimi başlamış ve gelişmektedir. Future dijital 
baskı makinaları bu akımın ihtiyaçlarını hem kalite 
hem metraj açısından karşılamaktadır.

Fast fashion
Fast fashion is one of the newest trends of texile in 
the recent years. Demand on more designs , more 
variations leads to short term production. Future 
printers serves the need of this trend in terms of 
quality and quantity.

Spor giyim
Spor kıyafetlerinde gelişen teknoloji sayesinde, 
fonksiyonel özelliklere sahip teknik kumaşlar 
kullanılmaktadır. Sublime baskı ile farklı desenler 
ve tasarımlarda geniş ürün yelpazesinde üretim 
yapmak mümkündür.

Sportswear
Sportswear producers are  using the advantages 
of improving technology in textile production. 
The digital textile printers need to be high quality 
and high production capacity to fullfill the needs 
of sportswear. Future textile printersa re proud to 
serve worlds most famous brands in this respect.



190 / 220 / 330

Gelişen süblime baskı pazarı, endüstriyel baskı makinalarına olan talebi hızla arttırmaktadır. Bu 
doğrultuda Future GT tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere dizayn edilmiştir. Adeta, tek başına bir 
fabrika gibi çalışan ve yüksek baskı hızıyla heyecan veren Future GT, üreticilerine endüstriyel kafalarla 
hacimli ve düşük maliyetli endüstriyel baskı imkanı sunmaktadır.

GT’nin sundukları;

• 375-550m²/saat baskı hızı 4-renk
• 600 dpi çözünürlük
• 7/24 durmaksızın baskı yapma imkanı

The demand for industrial printing machines increases everyday because of the developing market 
of sublimation printing. Future GT is designed just in line with this requirement. It is almost like a factory 
by itself. With the help of industrial printheads, these machines can reach higher outputs with lower 
production costs.

GT offers;
• 375-550m²/hour speed in 4-color
• 600 dpi resolution
• 7/24 non-stop printing

550 
m2/ h
BASKI HIZI

PRINT SPEED

FutureEfficiency is



GT

1900 / 2200 / 
3300 mm

ÖZELLİKLER

Baskı Kafası On-demand piezo baskı kafası
Max. Baskı Eni 1,900 mm / 2,200 mm / 3,300mm
Baskı Çözünürlüğü 300, 600, 900, 1200 dpi
Boya Tipi 4 renk, 8 renk
Medya Ağırlık : 900 kg’a kadar
Medya Sarma Cihazı Otomatik sarma cihazı
Arayüz Ethernet

SPECIFICATIONS

Printhead On-demand piezo printhead
Max. Print Width 1,900 mm / 2,200 mm / 3,300mm
Resolution 300, 600, 900, 1200 dpi
Ink Type 4 color, 8 color
Media Max. : 900 kg (Optional)
Take up feeder Automatic Feed System
Interface Ethernet 

Verimlilik Gelecektir

300, 600, 
900, 1200 

dpi

Piezo
Print Head

7/24 
Baskı
Print

tek başına bir fabrika
stand-alone factory



Gelişen süblime baskı pazarından dolayı endüstriyel baskı makinalarına talep hızla artmaktadır. Bu 
ihtiyaç doğrultusunda Future Carta tam da buna cevap vermek için dizayn edilmiştir. Bu makinalar 
endüstriyel kafalarla, hacimli ve düşük maliyetli endüstriyel baskı yapma imkanı vermektedir. Future 
Carta, elektronik kontrollü mekanik kağıt besleme sistemi ile zaman kaybı yaşamadan hızlı üretim 
yapabilmenizi sağlar. Fast fasion, haute couture, aksesuar, spor giyim üreticilerinin ihtiyaçlarını 
sorunsuz karşılamaktadır. 

Carta 190’nın sundukları;

• 165-265m²/saat baskı hızı 4-renk
• 600dpi çözünürlük
• 7/24 durmaksızın baskı yapma imkanı

The demand for industrial printing machines increases everyday because of the developing market of 
sublimation printing. Future Carta is designed just in line with this requirement. With the help of industrial 
printheads, these machines can reach higher outputs with lower production costs. Carta ensures 
unattanted runabilty with the electronical controlled paper feeding system, serving to houte couture, 
accessories, sportswear and home textile producers without any problem.

Carta 190 offers;
• 165-265m²/hour speed in 4-color
• 600 dpi resolution
• 7/24 non-stop printing

265 
m2 / h

BASKI HIZI
PRINT SPEED

FutureQuality is



ÖZELLİKLER

Baskı Kafası On-demand piezo baskı kafası
Max. Baskı Eni 1,900 mm
Baskı Çözünürlüğü 300, 600, 900, 1200 dpi
Boya Tipi 4 renk, 8 renk
Medya Ağırlık : 40 kg’a kadar
Medya Sarma Cihazı Otomatik sarma cihazı
Arayüz Ethernet

SPECIFICATIONS

Printhead On-demand piezo printhead
Max. Print Width 1,900 mm
Resolution 300, 600, 900, 1200 dpi
Ink Type 4 color, 8 color
Media Max. : 40 kg (Optional)
Take up feeder Automatic Feed System
Interface Ethernet 

Kalite Gelecektir

max
1,900 mm
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Gelişen süblime baskı pazarından dolayı endüstriyel baskı makinalarına talep hızla artmaktadır. Bu 
ihtiyaç doğrultusunda Future Carta tam da buna cevap vermek için dizayn edilmiştir. Bu makinalar 
endüstriyel kafalarla, hacimli ve düşük maliyetli endüstriyel baskı yapma imkanı vermektedir. Özellikle 
ev tekstili üreticileri için geniş kullanma alanı sunmaktadır. 

Carta 330’un sundukları;

• 150 – 360 m2/saat baskı hızı 4-renk
• 600 dpi çözünürlüğünde 
• 7/24 durmaksızın baskı yapma imkanı

The demand for large format textile printing is growing in recent years, especially in the home textile 
market. Future Carta 330 is designed just in line with this need. With the help of industrial printheads, 
these machines can reach higher outputs with lower production costs.

Carta 330 offers;

• 150-360m²/hour speed in 4-color
• 600 dpi resolution
• 7/24 non-stop printing 360 

m2 / h
BASKI HIZI

PRINT SPEED

FutureIndustrial is



ÖZELLİKLER

Baskı Kafası On-demand piezo baskı kafası
Max. Baskı Eni 3,300 mm
Baskı Çözünürlüğü 300, 600, 900, 1200 dpi
Boya Tipi 4 renk, 8 renk
Medya Ağırlık : 40 kg’a kadar
Medya Sarma Cihazı Otomatik sarma cihazı
Arayüz Ethernet

SPECIFICATIONS

Printhead On-demand piezo printhead
Max. Print Width 3,300 mm
Resolution 300, 600, 900, 1200 dpi
Ink Type 4 color, 8 color
Media Max. : 40 kg (Optional)
Take up feeder Automatic Feed System
Interface Ethernet 

Endüstri Gelecektir

max
3,300 mm
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geniş en, direkt baskı
large format, direct printing

Monster, geniş en, direkt baskı makinasıdır. Geniş ende polyester ve diğer kumaşlara dispers, 
pigment ve reaktif boyalarla direkt baskı yapmak üzere tasarlanmıştır. Monster endüstriyel kafalarla, 
hacimli ve düşük maliyetli endüstriyel baskı yapma imkanı vermektedir.

Monster’ın sundukları;

• 180 – 330 m2/saat baskı hızı 4-renk
• 600 dpi çözünürlük
• 7/24 durmaksızın baskı yapma imkanı

Monster is a large format, direct printing machine. It is designed to print on large width polyester 
and other fabrics, using disperse, pigment or reactive inks. With the help of industrial printheads, Future 
Monster can reach higher outputs with lower production costs.

Monster offers;
• 180-330m²/hour speed in 4-color
• 600 dpi resolution
• 7/24 non-stop printing 330 

m2 / h
BASKI HIZI

PRINT SPEED

FutureConsistency  is



ÖZELLİKLER

Baskı Kafası On-demand piezo baskı kafası
Max. Baskı Eni 3,300 mm
Baskı Çözünürlüğü 300, 600, 900, 1200 dpi
Boya Tipi 4 renk, 8 renk
Medya Ağırlık : 100 kg’a kadar
Medya Sarma Cihazı Otomatik sarma cihazı
Arayüz Ethernet

SPECIFICATIONS

Printhead On-demand piezo printhead
Max. Print Width 3,300 mm
Resolution 300, 600, 900, 1200 dpi
Ink Type 4 color, 8 color
Media Max. : 100 kg (Optional)
Take up feeder Automatic Feed System
Interface Ethernet 

GelecektirSüreklilik

max
3,300 mm

300, 600, 
900, 1200 

dpi

Piezo
Print Head

7/24 
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Print
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