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Voor trouwe Imagicasa-lezers 
is Evolution!" geen onbeken-
de meer. Het luxe sto# en- en 
meubelmerk werd in !$"$ op-
gestart door Karine Bonjean 

en is inmiddels uitgegroeid tot een heus fa-
miliebedrijf, met haar twee zonen Lauwrens 
en Anthony, die mee in de zaak stapten. Al in 
haar tienerjaren had Karine een grote passie 

en liefde voor sto# en. Ze startte een carrière 
als binnenhuisarchitecte, maar daar merk-
te ze al snel dat ze kwalitatief hoogwaardige 
sto# en en meubels miste. Ze bleef op haar 
honger zitten en besloot dan maar om zelf 
een zaak te starten. Haar creativiteit en oog 
voor detail leverden Evolution!" inmiddels 
internationale naam op als een uitstekende 
producent van luxeproducten op het gebied 
van hedendaags meubeldesign. Het biedt 
zowel indoor als outdoor collecties aan en 
staat synoniem voor een klassiek-moderne 
levensstijl in de woon- en horecasector. Hun 
kenmerkende aanpak verenigt traditie met 
innovatie, waarbij Belgisch vakmanschap al-
tijd een centrale rol inneemt.

ƬƭƢƣƥƯƨƥ�ƞƧ�ƝƮƮƫƳƚƚƦ
Evolution!"’s nieuwe paradepaardje is hun 
recent gelanceerde sofa, met de klinkende 
naam % e Bubble. “Het idee hiervoor ont-
stond tijdens de lockdown, waarin ik, net zo-
als velen, mezelf creatief heb beziggehouden,” 
aldus Karine Bonjean. Ze wilde een prachti-
ge en uitnodigende sofa creëren voor elk ge-
zin dat samenhorigheid koestert. Maar het 
zou niet zomaar een sofa worden. “Ik wilde 
er een creëren die opgebouwd is uit diverse 
elementen, die je afzonderlijk maar ook met 
elkaar kan combineren. De bedoeling was 
om als het ware eilandjes te creëren: leuke, 
ronde elementen die op een bubbel lijken en 
zowel apart als gecombineerd prachtig tot 

hun recht komen. Vandaar ook de keuze om 
de sofa % e Bubble te dopen.” Het resultaat 
is een uniek meesterwerk, met in de collec-
tie acht verschillende elementen, die elk hun 
eigen speci& eke vorm hebben en eindeloos 
met elkaar gecombineerd kunnen worden 
om diverse hoeken en vormen te creë-
ren. Niet alleen de manier waarop je 
de verschillende elementen combi-
neert is volledig aanpasbaar, ook de 
afwerking en de sto# en kan je zelf 
kiezen. “Voor % e Bubble-zetel heb 
ik een speciale bouclé stof ontwor-
pen. Dit kwalitatief linnen katoen 
is gemakkelijk te verwerken in de 
ronde vormen – wat erg belangrijk 

is maar tegelijkertijd helemaal niet zo evi-
dent. De stof past perfect in het Bubble-idee 
en creëert een harmonieus geheel. Omdat 
we uit ervaring weten dat klanten vaak ver-
schillende mogelijkheden willen hebben 
naar sto# en toe, bieden we hen diverse stof-
fen aan, die elk een eigen kwaliteit hebben en 
perfect bij de sofa passen.” Al is de sofa niet 
alleen stijlvol, het is ook een prachtig stukje 
duurzaamheid. “Voor de poten kozen we een 
massief noten& neer en voor het tafeltje, dat 
overigens perfect in het systeem en de vorm 
van de zetel past, kozen we een notelaarblad. 
Zo zorgen we ervoor dat dit meubelstuk ge-
neraties lang meegaat.”

ƜƨƦƟƨƫƭƚƛƞƥƞ�ƬƟƞƞƫ
In combinatie met de unieke sofa ontwierp 
Evolution!" een vloerkleed dat perfect bij de 
verschillende elementen past. “Ik wilde het 
verhaal van % e Bubble compleet maken, en 
bij een sofa, het toonbeeld van gezelligheid, 
hoort een tapijt.” Inspiratie hiervoor haal-
de Karine bij hun reeds bestaande Fiori-pa-
troon, een bloem met uitgesproken blaadjes, 
en ze creëerde een design in "$$ procent me-
rinowol gecombineerd met angorawol. Het 
vloerkleed kreeg een organische vorm zodat 
de sofa met al zijn rondingen op het tapijt 
zou passen. “Je krijgt als het ware het gevoel 
op een eiland te zitten.” En het merk nam het 
nog een stap verder. Om volledig die sfeer 
van gezelligheid en comfort te creëren, ont-
wierp Evolution!" ook kussens en plaids in 
hun eigen collectie sto# en. “Het aankleden 
met knusse en zachte sto# en in verschillen-
de kleurcombinaties voegt nog een element 
toe aan het Bubble-verhaal.”

Momenteel staat de sofa in een lich-
te versie tentoongesteld. “Denk 
aan lichte ivoorkleurige en bei-
ge tinten. Al zal de zetel ook 
beschikbaar zijn in diverse 
warme en aangename 
kleuren. We vinden
namelijk dat 
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is gemakkelijk te verwerken in de 
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een sofa voor sfeer en gezelligheid moet zor-
gen. Dat kan bij % e Bubble dus enerzijds 
dankzij de stof en de kleuren, maar ander-
zijds ook dankzij de vorm. Zijn ronde vor-
men zorgen er namelijk voor dat je de zetel 
zo kan draaien, zodat je nooit op een rijtje zit, 

in tegenstelling tot een gewone sofa.” Boven-
dien kan het vloerkleed ook aangepast wor-
den aan de kleuren van de sofa. “Per stof past 
een aangepaste sfeer van tapijt, zodat het ge-
heel mooi samen past. Daarbij zijn de stalen 
afgestemd op de sto# en. Zo hebben we naast 
een wit-beige tint, ook een mooi warm groen, 
goudgeel en taupe of zandkleur. De afwer-
king op maat gebeurt uiteraard altijd in over-
leg met ons team van experts. Zo zorgen we 
ervoor dat onze % e Bubble-sofa naadloos in 
ieder interieur past,” klinkt het nog.

ƦƚƝƞ�ƢƧ�ƛƞƥƠƢƮƦ
De zetel is, net als alle Evolution!"-stukken 
overigens, volledig made in Belgium. “Dat is 
een belangrijke factor bij Evolution!". We 
zijn een erg creatief land. We kunnen veel 
en zijn erg bekend om onze textiel, weverij-
en en design. We willen dan ook ons eigen 
land ondersteunen en enkel met Belgische 
producties en vakmanschap werken.” Daar-
bij nam het creëren van de sofa zeker een jaar 
in beslag. “Van de eerste schetsen en 'DD-te-
keningen tot de verschillende mogelijkheden 

en de kwaliteit van de afwerkingen: elk detail 
moest perfect tot uiting komen. Zo hebben 
we bijvoorbeeld verschillende keren het com-
fort uitgeprobeerd in ons atelier. Er kruipt 
heel wat tijd in om van nul tot perfectie te 
gaan,” aldus Karine Bonjean. De reacties 
op de zetel zijn alvast erg lovend. “Tijdens 
de preview van % e Bubble-sofa, waar onze 
partners aan ons nieuwste stuk voorgesteld 
werden, was iedereen erg enthousiast,” be-
aamt Karine. “Ze vonden het heel vernieu-
wend en sommigen vertelden me dat ze nog 
nooit zoiets moois gezien hadden,” vertelt ze. 
“Een erg mooi compliment dus.”

Maar niet alleen het ontwerp van de zetel 
moest tot in de puntjes in orde zijn, ook over 
de voorstelling aan klanten werd goed na-
gedacht. Evolution!" creëerde namelijk van 
elk % e Bubble-element een miniatuurver-
sie, om aan partners mee te geven. “Zo kan 

gemakkelijk beslist worden hoe ze de zetel 
precies willen zetten in hun showroom, zo-
dat hij het best tot zijn recht komt. Ook hun 
klanten kunnen zelf puzzelen hoe ze de zetel 
precies in hun woonst willen,” legt ze nog uit.

Ưƨƨƫ�ƞƥƤƞ�ƠƞƥƞƠƞƧơƞƢƝ
% e Bubble is inmiddels al de tweede mo-
dulaire sofa in het Evolution!"-aanbod. 
“Eerder hadden we al de Boston, die meer 
aan de klassieke kant is en waar de sto# en 
de aandacht trekken. % e Bubble-zetel trekt 
dan weer aan het andere eind en is een spe-
ciale creatie met een mooi verhaal erachter. 
Het ontwerp is een totaal nieuw concept en 
springt er volledig uit.” De zetel werd in twee 
versies uitgebracht. De ene is steviger en be-
staat uit iets kleinere en rechtere elementen, 
zodat je gemakkelijk rechtop kan zitten. “Ide-
aal om een low dining-setting te creëren, de 
plek om een aperitief te drinken en een hap-
je te eten. Anderzijds hebben we de sofa ook 
met iets zachter zitcomfort ontworpen, zo-
dat hij ook echt als sofa in de leefruimte ge-
bruikt kan worden. Hier kan je helemaal in 
wegzakken, perfect voor gezellige avonden 
voor de open haard,” besluit Karine Bonjean. 
Kortom, % e Bubble-sofa kan in verschillen-
de settings geplaatst worden die geschikt zijn 
voor elke gelegenheid. (Tekst: Nathalie Van Laer)
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ONZE OPLOSSINGEN
Perfecte integratie en doorgedreven efficiëntie van de technische installaties in uw kantoor of villa.
Wat ook uw eisen zijn, wij zoeken naar oplossingen die de architectuur en de techniek naadloos
met elkaar in overeenstemming brengen.

GEOTHERMISCHE
WARMTEPOMP

HVAC'S ELEKTRO - TECHNIEK

Knokbeeklaan 98, www.duboiscontrol.be T: +32 (0)56 420 290
B-8930 LAUWE info@duboiscontrol.be F: +32 (0)56 420 933

Installeren van uiterst
efficiënte warmtepompen.
Onze bijdrage tot de
energietransmissie

Moderne ventilatie,
verwarming, koeling en

sanitair.
Design en efficiëntie hand in

hand.

Perfect geïntegreerde
verlichting, domotica en
elektro-techniek voor de
hedendaagse architecturale

villa’s

WE DON’T ADD
TECHNOLOGY TO YOUR LIFE.
WE SIMPLIFY IT


