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XXL Robotic 3D-printing met jouw afvalstroom!



SUPPER  
TUESDAY 

Onder het genot van een walking 

dinner en een drankje gaan we 

het deze 3DMZ Supper Tuesday  

hebben over de mogelijkheden 

van het omtoveren van afvalstro-

men tot grote 3D-geprinte design- 

producten.

3DMZ
M A K I N G  I N N O V A T I O N  H A P P E N

Bij 3DMZ worden steeds vaker prach-
tige grote designproducten 3D-geprint 
van 100% recycled kunststof. Van design 
barkrukken 3D-geprint van oude kunststof 
biervaten tot grote kunstobjecten voor in 
het straatbeeld. Samen met klanten en 
partners onderzoeken we in verschillen-
de trajecten hoe we een afvalstroom om 
kun- nen zetten tot nieuwe producten die 
waarde toevoegen.

Goed nieuws want dit betekent dat steeds 
meer bedrijven en producenten werken 
of denken aan het verduurzamen en beter 
recyclen van hun kunststof verpakkingen 
of reststromen. Om dit te stimuleren orga-
niseert 3DMZ op 29 juni Supper Tuesday. 
Tijdens dit event daagt 3DMZ innovatieve 
ondernemers uit om de mogelijkheden tot 
hergebruik van hun eigen reststroom te 
onderzoeken.

Digitale technologieën als 3D-printen, 
CNC frezen en plaatbewerking bieden 
nieuwe kansen voor recycling van kunst-
stof reststromen. 3DMZ heeft inmiddels 
jarenlange kennis en ervaring met het cir-
culair inzetten en hergebruiken van kunst-
stoffen. Veel reststromen zijn geschikt als 

grondstof voor productietechnieken als o.a. XXL Ro- 
botic 3D-printing. Tijdens het event informeren we je 
graag over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Benieuwd of je met 3DMZ iets gaafs kan maken met 
jouw kunststof afvalstroom? Schrijf je in voor de Sup-
per Tuesday-sessie “Reststromen” met op het menu:

• Nieuwe kansen voor plastic afvalstromen
• Huidige mogelijkheden: voorbeelden en 
 inspiratie uit de praktijk
• Futureproof; toekomst x waar liggen  
 uitdagingen? 
• Hoe komen wij van reststroom naar bruikbare  
 3D-print grondstof (proces 3DMZ)?
• Welke reststromen bied je zelf aan? 

Tijdens de sessie geniet je van een walking diner ver-
zorgd door een restaurant uit de regio. 
 
Reserveren
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van jouw orga-
nisatie? Stuur voor meer informatie een reply naar 
hello@3dmakerszone.com. 
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