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SHR is een objectief en onafhankelijk onderzoek en test laboratorium 

SHR test
sterkte, duurzaamheid, stabiliteit

formaldehyde 
Microscopie

SHR adviseert
materiaal keuze

houtsoortenloket
lijm

verbinding
afwerking



Poederprinten Additive manufacturing

Twee verschillende technieken

3D- printen



Principe van verschillende technieken

Poederprinter



http://3dprinters.biz/?page_id=5
http://3dprinters.biz/?page_id=5


Additive manufacturing





Poederprinter

Voordelen:
- Object wordt ondersteund tijdens printen
- Meerdere kleuren mogelijk
Nadelen:
- Kostbare apparatuur
- 1 materiaal mogelijk per print



Additive manufacturing

Voordelen:
- Lagere kosten apparatuur
- Meerdere materialen mogelijk  (printer met meer koppen)

Nadelen:
- Modellen hebben soms een ondersteuning nodig

Additive manufacturing



Wat kan 3D printen nu al betekenen voor de 
meubelindustrie?

- Rapid proto typing

- Maquettes

- Gepersonaliseerde 
onderdelen



Wat kan 3D printen gaan betekenen voor de 
meubelindustrie?

- Hele meubels printen?

- Meubelonderdelen printen?



Toegepaste materialen

- PLA

- ABS

- Nylon

- Materiaal met 50% hout meel



Materiaal met 50% hout meel

Om goede constructieve 
eigenschappen aan geprint materiaal 
toe te voegen wil SHR gaan werken 

aan:

- Vezel versterkt printen mdf achtige
materialen

- Vezel versterkte bio-build materialen



- veel kennis op het gebied van de bio build
materialen

- veel test mogelijkheden

- veel kennis is over de techniek van 3D printen.

Met deze combinatie willen we een rol van 
betekenis vervullen voor de meubelindustrie.

En dus voor de CBM en haar leden.



Van idee tot print

Idee !                                 Ontwerp!                             Printen 

















Om deze te printen elementen constructief sterk genoeg 
te maken zal er op gebied van de techniek en materiaal 

het een en ander moeten worden door ontwikkeld.  

SHR wil hiervoor samen met CBM aan de slag .



Door nu te aan de slag te gaan met 3D printen kunnen we 
ons als meubel branche ook in de toekomst vernieuwend 

en creatief presenteren.

Zijn er nog vragen?
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