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EVOLA.
Tijd voor een nieuwe grote stap op het vlak van decoratief plaatmateriaal. Met 
Evola, een nieuwe en opmerkelijke collectie van Unilin. De natuurgetrouwe 
houttekeningen vertonen realistische reliëfstructuren en worden gekenmerkt 
door een afwerking in verschillende glansgraden. Hun levensechte houtspiegels, 
-knopen en -bloemen leiden zelfs de kenners om de tuin. Met warme tonen en 
natuurlijke designs sluiten ze perfect aan bij de nieuwe trend naar gezelligheid.

KWALITEIT.
Evola wordt vervaardigd volgens onze extreem hoge kwaliteitsnormen. Het 
resultaat: een zeer duurzaam, krasbestendig, kleurvast en onderhoudsvriendelijk 
product. Het gebruik van een stevige drager in spaanplaat staat borg voor een 
onwrikbare sterkte en stabiliteit, en bevordert een snelle en veilige verwerking 
van de panelen. Wat duurzaamheid en levensduur betreft, doet Evola het duidelijk 
beter dan de natuur.

DESIGN. 
Onze ontwerpers lieten zich inspireren door  de natuur en slaagden erin het beste, 
meest levensechte houtdesign ooit te creëren. Niet alleen zijn de Evola-panelen 
qua uitzicht nauwelijks van echt hout te onderscheiden, ze voelen bovendien 
hetzelfde aan. Alle scheuren, barsten, knopen en andere onvolmaaktheden die zo 
kenmerkend zijn voor echt hout, werden uiterst getrouw nagebootst. Evola staat 
voor de look en feel van echt hout, zonder de nadelen.

DUURZAAMHEID. 
Evola imiteert niet alleen de natuur, zijn productieproces respecteert bovendien 
het milieu. Unilin gebruikt hout met PEFC-certificaat en spant zich in om de 
CO2-uitstoot te verminderen bij elke stap van het productieproces.
Het nettoresultaat is een heus CO2-negatief product.
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CONCEPT

Het gebruik van hout voor meubilair en interieurdecoratie wint met de dag aan 
populariteit. Maar met het milieu in het achterhoofd is massief hout niet altijd de 
meest geschikte oplossing. Bij Unilin bedachten we een concept dat het streven 
naar natuurlijk ogende materialen perfect weet te verzoenen met de decoratieve 
behoeften van vandaag.

Evola is een nieuwe revolutionaire collectie waarheidsgetrouwe gemelamineerde 
panelen op een drager van spaanplaat. De levensechte houtdesigns zijn 
het resultaat van een uniek geavanceerd productieproces waarmee we de 
houtstructuur en diepte in de toplaag persen.

Dankzij het uitgesproken reliëf in het oppervlak van de Evola-panelen en de 
combinatie van matte en glanzende accenten, ogen de korrel, de houtbloemen en 
-spiegels, de knopen, scheurtjes en barstjes allemaal bijzonder natuurgetrouw.

Het concept van Evola combineert perfect de warme look en feel van echt hout 
met de voordelen van melamine en de sterkte van spaanplaat. Evola leidt dan ook 
met gemak de kenners om de tuin en kan zonder schroom prat gaan op de meest 
levensechte houtimitatie ooit. En dit allemaal tegen een budgetvriendelijke prijs en 
dus beslist goedkoper dan massief hout.

ROYAL OAK  V8A
VANILLE  H588
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MINNESOTA OAK Z5L
NATURAL  H162

HERITAGE OAK V9A
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DARK BROWN H164
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ROYAL OAK

De Evola-collectie bestaat uit 3 basis-eikdesigns: Royal Oak, Heritage Oak en 
Minnesota Oak, elk verkrijgbaar in diverse kleuren. Ze staan borg voor het ultieme 
natuurgevoel in elk stijlvol interieur.

ROYAL OAK
Royal Oak biedt een mix van klassieke en rustieke stemmingen, met levensechte 
bloemen, spiegels en knopen en een tastbare reliëfstructuur. Net als bij echt hout 
wordt het unieke en aparte karakter van de houtspiegels in de verf gezet door de 
glansafwerking. Scheuren en knopen worden dan weer benadrukt door een matte 
afwerking.

HERITAGE OAK
Heritage Oak, met zijn aparte design en verweerde look, contrasteert mooi met 
de soberheid van moderne architectuur. Maar zijn authentieke looks komen ook 
volledig tot hun recht in tijdloze, klassieke interieurs. Levensechte barsten, diepe 
structuren en kleine onvolmaaktheden geven Heritage Oak de typische look en 
feel van gerecupereerd eikenhout.

MINNESOTA OAK
De rustieke look van Minnesota Oak met zijn overvloedige bloemtekeningen en 
kleine knopen is ronduit adembenemend. Matte en glanzende gedeelten zorgen 
voor een levendige en realistische look. De warme kleuren en natuurlijke tinten zijn 
tijdloos en boeten nooit in aan aantrekkingskracht. Dankzij de warme en donkere 
tonen was Minnesota Oak meteen een hit op de meubelmarkt.

Alle visuele aspecten van het design zoals barsten, knopen, tekeningen en andere 
realistische onvolmaaktheden passen perfect bij de “registered embossed” 
structuur. Dit proces is mogelijk dankzij een geavanceerde productietechniek 
die gebruik maakt van hogeresolutie-inspectiecamera’s. Evola is duidelijk het 
resultaat van een verregaande aandacht voor de allerkleinste details.

HERITAGE OAK

MINNESOTA OAK

EEN 100% PERFECTE MATCH TUSSEN 
DECORTEKENING EN OPPERVLAKTESTRUCTUUR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRAGERPLAAT
P2/E1 spaanplaat

AFMETINGEN
2800 x 2070 x 18 mm
2800 x 2070 x 19 mm
Minnesota oak: bruikbaar formaat 2790 x 2060 mm om technische redenen.

VERKRIJGBAAR UIT VOORRAAD
10 designs verkrijgbaar met passende houtstructuren.

100% PASSENDE STRUCTUREN
Z5L: Minnesota Oak registered embossed structuur op de voorzijde.
V8A: Royal Oak registered embossed structuur op de voorzijde.
V9A: Heritage Oak registered embossed structuur op de voorzijde.

BST
Topmatte structuur op de ommezijde voor alle 3 de designs.

VERPAKKING
24 st./pak

KANTENBAND
Passende ABS kantenband is verkrijgbaar voor alle tekeningen. 
Kantenband is beschikbaar per rol (75 m) van 23 x 1 mm (dikte)

STAAL AANVRAGEN
Stalen kunnen worden aangevraagd via onze website: www.unilinpanels.com

Gegarandeerde levering van stalen en brochures binnen 24 uur.

TECHNISCHE
INFO

DESIGN
VOORZIJDE

STRUCTUUR DESIGN
ACHTERZIJDE

STRUCTUUR HANDELSNAAM 18
MM

19
MM

ABS
1 MM

H588 V8A H588 BST Royal Oak vanille x x x

H437 V8A H437 BST Royal Oak natural x x x

H164 V8A H164 BST Royal Oak dark brown x x x

H161 V9A H161 BST Heritage Oak light x x x

H438 V9A H438 BST Heritage Oak medium brown x x x

H439 V9A H439 BST Heritage Oak dark x x x

H162 Z5L H162 BST Minnesota Oak natural x x x

H160 Z5L H160 BST Minnesota Oak greige x x x

H440 Z5L H440 BST Minnesota Oak  warm natural x x x

H441 Z5L H441 BST Minnesota Oak chocolat x x x

AFMETING ONDERLAAG HOEVEELHEDEN PEFC-CERTIFICAAT

2800 X 2070 MM P2 SPAANPLAAT 24 ST. / PAK PEFC 100%

DUURZAAMHEID

Bossen verdienen onze bescherming omdat bomen grote hoeveelheden CO2 uit 
de atmosfeer kunnen filteren. Daarom maken wij bij de vervaardiging van onze spaan-
platen slim gebruik van hout en, waar mogelijk, gerecycleerd hout. Bovendien 
verlagen we de negatieve impact van traditioneel wegvervoer per vrachtwagen 
op twee niveaus: we halen hout uit bossen in de buurt van onze fabrieken en geven 
de voorkeur aan transport per binnenschip. 

Onze eigen biomassacentrale produceert schone energie met afvalhout van de 
productielijnen. Volgens berekeningen doen we het uiteindelijk ook zeer goed: 
de nettobijdrage van onze eigen producten en productieprocessen aan de opwarming 
van de aarde is beslist negatief.
Dit betekent dat er tijdens de productie en het vervoer van onze panelen meer CO2 
uit de atmosfeer wordt geabsorbeerd dan er wordt uitgestoten.

Bovendien heeft alle hout dat we bij de productie gebruiken een PEFC-label.

CO2 NEG
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