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Verlichting met een verhaal 

Waar design en circulaire economie samenkomen 

Bij NotJustLight reiken design en circulaire economie elkaar de hand. 

Wij zijn gedreven door innovatie en gefascineerd door design. Wij 

hebben uitgesproken ideeën wat niet weg neemt dat wij ook uw 

eigen design kunnen vormgeven. 

NotJustLight maakt lampen door deze 3D te printen. 

Bijzonder is dat al onze 3D geprinte lampen worden gemaakt 

van herbruikbare grondstoffen. Daarmee bewijzen wij het 

milieu en de generatie na ons een grote dienst. Om de 

footprint verder te verkleinen, vindt de productie plaats in 

Nederland waardoor transportbewegingen worden 

geminimaliseerd. 

Niet zomaar verlichting!  

Ons 3D-printproces maakt circulair produceren 

met plastic mogelijk. Stel dat u een vastgestelde 

hoeveelheid plastic bij uw geboorte krijgt 

toegewezen, dan kunt u dankzij onze circulaire 

productiewijze dit voor de rest van uw leven 

blijven vormgeven. Van wieg tot verlichting.  

Plastic als duurzaam product 
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Duurzaamheid is voor NotJustLight een vanzelfsprekend-

heid. De grondslag van onze bedrijfsvoering wordt gevormd 

door de drie P’s (People, Planet, Prosperity). Aan het eind 

van ons productieproces is er geen restafval. Als ons product 

het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan het opnieuw 

worden gebruikt. Daarnaast kunnen wij op maat produce-

ren. Van een enkel exemplaar tot een serie. Eigen ontwerp 

of leasen is ook mogelijk bij NotJustLight.  

Door 3D-printen zijn vrijwel alle vormen mogelijk. 

Grootte nu al mogelijk tot 2x2x2 meter. 

Zeer korte ontwikkelingstijd door eigen ontwerpstudio. 

Schaalbare technologie. 

U bepaalt, NotJustLight produceert. 

Alle processen worden in eigen beheer uitgevoerd. 

Door productie in Nederland vermindert de carbon 

footprint aanzienlijk. 

NotJustLight deelt zijn kennis met gerenommeerde 

onderwijsinstellingen. 

Ontwerp en techniek  

Circulair proces als basis 

Verlichting met een verhaal 

Geïnteresseerd in NotJustLight? 
Als u interesse heeft in de producten en het gedachtengoed van NotJustLight, maken we graag 

kennis met u. We nodigen u uit om een blik te werpen op onze website, www.notjustlight.nl, maar 

nog liever schudden we u de hand om in gesprek te gaan. Maak een afspraak met Menno Vrolijk op 

06-12970741 of stuur hem een mailtje op menno@notjustlight.nl. Graag tot ziens!   
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