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Het nieuwe outdoor model van 
Evolution!" staat voor variatie 
tot het maximum. Meer speci-
#ek gaat het om een meubel dat 

uit negen stukken bestaat die tot een harmo-
nieus geheel kunnen worden gevormd, maar 
afzonderlijk of in kleinere groepjes evengoed 
dienstdoen. In de collectie vind je onder an-
dere poefs, een low dining area, een lounge 
chair, en nog meer. Naast de meubelstukken 
zelf ontwierpen ze ook bijpassende kussens 
met leuke patronen en franjes. Qua vormge-
ving werd er met veel overtuiging voor ronde 
en organische vormen gekozen die moeite-
loos in en uit elkaar schakelen. Wie bekend 
is met het werk van Evolution!" merkt me-
teen dat hun reeds bestaande Bubble Sofa een 
belangrijke inspiratie was voor deze eerste 
collectie outdoor meubilair. 

ƬƭƚƫƭƬƜơƨƭ�ƢƧ�ƦƢƥƚƚƧ�
Het team van Evolution!" reist in juni van 
dit jaar af naar Milaan om de outdoor col-
lectie daar voor de eerste keer aan het pu-
bliek voor te stellen. Dat deden ze niet op 
eender welke manier, maar wel op de zes-
tigste editie van Salone del Mobile. Een be-
langrijk moment voor hen waar lang naartoe 
geleefd is geweest, want zelf staan ze voor 
de volle honderd procent achter het ontwerp 
en concept. Verder is het ook de eerste keer 
dat Evolution!" zich aan outdoor meubilair 
waagt, dus de collectie is tevens een duidelijk 
verschil met wat ze in het verleden al deden. 

Na hun collectie outdoor sto$en op 
de markt gebracht te hebben, kregen 
oprichtster Karine Bonjean en haar 
zoon de vraag of ze ook meubilair 
voor buitenruimtes zouden ontwer-
pen. In het verleden brachten ze wel 
al outdoor poefs uit, maar een ze-
tel voor buitenshuis behoorde nog 
niet tot de plannen. Luisteren naar 
de feedback van klanten schatten 
ze uiteraard naar hoge waarde, dus 
gingen ze meteen aan de slag met 
het idee voor een groter outdoor 
model. Daarnaast trachtten ze met 
dit outdoor meubel in te spelen op 
de populariteit van organische vor-
men en deze trend te verenigen met 
de eerdere creaties van Evolution!". 

ƦƚƫƦƞƫ�ƞƧ�ơƨƮƭ�
In de eerste plaats kenmerkt het out-
door meubel zich door een natuurlijk 
en gezellig uiterlijk. Het uitnodigend 
ogend ontwerp is echter ook veel 
meer dan dat. Tijdens het ontwerp-

proces keerden Karine en Lauwrens steeds 
terug naar termen als speels, comfortabel, 
kwalitatief en artistiek. Het eindresultaat is 
logischerwijs dan ook een perfecte harmo-
nie van deze vier sleutelwoorden. Door in-
tensief een antwoord te zoeken op de vraag 
hoe je met de grootste vrijheid verschil-
lende stukken naadloos kan combineren, 
slaagden Karine en Lauwrens er in een out-
door collectie samen te stellen die comfort 
en speelsheid op de best mogelijke manier 
samenbrengt. Dat hoge comfortgehalte is 
niet alleen het resultaat van de vrijheid om 
de stukken naar keuze op te stellen, maar 
bijvoorbeeld ook van de dunne kussens die 
over de rugleuningen geplaatst kunnen wor-
den en moeiteloos de vorm van je lichaam 
over nemen. Op deze manier heb je niet en-
kel de luxe om de stukken naar keuze op te 
stellen, maar gaan ze ook gepaard met een 

hoog gebruiksgemak en comfort. Volgens 
Karine en Lauwrens is het eindeloos creëren 
van opstellingen dan ook een van de groot-
ste troeven van de collectie, samen met het 
feit dat alles in België vervaardigd wordt en 
de opmerkelijke zachtheid die het kwaliteit- 
en luxegehalte naar de buitenruimte brengt. 

Evolution!" hee% samen met een Belgische 
producent een nieuwe techniek ontwor-
pen op basis van marmer voor het ontwerp 
van hun nieuwe Sunroom tafels. Deze kun-
nen zowel voor binnen als buiten gebruikt 
worden. Het tafelblad van de salontafeltjes 
werd bedacht in rijkelijke lagoon kleuren af-
gestemd op de nieuwe sto$en van de Sun-
room collectie. Wat de materialen betre%, 
werd de focus vooral gelegd op het gebruik 
van houtwerk. Meer speci#ek koos Evoluti-
on!" voor meranti, een tropisch hardhout dat 

uiterst geschikt is voor outdoor en vaak een 
grijzige look krijgt. Daarbovenop is het een 
houtsoort die mooi veroudert en niet barst of 
splitst.  Het oppervlak van het bijzettafeltje 
kreeg dus een mooie afwerking in marmer, 
wat zorgde voor een welgekomen en perfecte 
aanvulling op de aanwezigheid van het hout. 
Verder werd er ook met een unieke sto$en-
lijn gewerkt die een koraale$ect opwekt en 
in zeven nieuwe kleuren beschikbaar is. Te-
gelijkertijd passen de tinten harmonieus bij 
het hout. Voor elke kleur van stof werd te-
vens een decoratieve variant gekozen die 
gebruikt werd voor poefs en accessoires. In 
sommige stukken werden ook sterke koor-
den verwerkt, dit in twee verschillende kleu-
ren. Het spreekt voor zich dat alle materialen 
van uitstekende kwaliteit zijn en geselecteerd 
werden met de hoogste standaarden in het 
achterhoofd. Die kwaliteit schuilt ook in het 

feit dat het model niet enkel vlek- en waterbe-
stendig maar ook brandvertragend is. Om de 
stukken de bescherming te geven die ze ver-
dienen, is iedere aankoop daarom vergezeld 
van een speciale outdoor sto$eringhoes die 
alle elementen tegelijkertijd van de weersom-
standigheden beschermt. 

ƜƨƦƟƨƫƭ�ƞƧ�ƬƜơƨƨƧơƞƢƝ�
Als je iets nieuws probeert, is niet alleen het 
eindresultaat belangrijk. Integendeel, ook het 
hele werkproces vooraf hee% interessante les-
sen te bieden. Zo leggen Karine en Lauwrens 
uit dat het een grote uitdaging was om zo-
veel mogelijk verschillende opstellingen met 
de negen afzonderlijke elementen te creëren. 
Het was allesbehalve vanzelfsprekend om 
alles op creatief vlak vlot in elkaar te laten 
passen en dit vervolgens naar een buitenom-
geving te verplaatsen. Dit betekende ook dat 

Evolution!" maakte al uitgebreid naam met hun 
specialisatie in luxe sto#en en texturen. Deze zomer 

brengen ze voor het eerst een collectie outdoor meubelen 
uit die de vertrouwde kwaliteit uitbreidt naar een 

comfortabele en innovatieve manier van samen zijn. 
Negen afzonderlijke stukken lenen zich tot eindeloze 

combinaties en vormen een collectie high-end outdoor 
meubilair waar contact en speelsheid primeren.
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het lang zoeken was naar de beste materia-
len; vooral het vinden van kwalitatieve ga-
ren voor het vlechtwerk bleek een uitdaging 
te zijn. Verder was het essentieel om in het 
ontwerp verschillende aspecten op dezelfde 
hoogte te krijgen. Het resultaat moest name-
lijk geschikt zijn voor outdoor, maar tegelij-
kertijd comfortabel zijn én tot de high-end 
markt behoren. Deze collectie is daarom 
een van de weinige die outdoor meubilair 
aanbiedt dat geen toegevingen doet op het 
gebied van stijl en luxe. Het nastreven van 
zulke hoge standaarden is geen verrassing 
van Evolution!", want we zijn immers niets 
dan topkwaliteit gewend van hen. De collec-
tie moest voor hen eveneens een mogelijk-
heid zijn om op verschillende manieren in 
contact te staan met het gezelschap waarin je 
vertoe%. Dit wisten ze te bereiken door maxi-
maal in te zetten op het vrij combineren van 
de afzonderlijke stukken. 

Het is altijd #jn om een product te vergelij-
ken met de eerste schetsen. Die eerste fase 
van een ontwerp is voor Evolution!" steeds 
een avontuur waar ze vooral uiting geven 
aan het artistieke. Daarna voeren ze aanpas-
singen door met het oog op functionaliteit 
en gebruiksgemak. Ze beginnen in feite van-

uit schoonheid en werken van daaruit naar 
comfort, aldus Karine. In het combineren 
van het esthetische en het praktische zijn 
ze ongetwijfeld geslaagd, al hebben ze zelf 
geen speci#ek favoriet stuk in de collectie. In 
plaats daarvan houdt Evolution!" zelf vooral 
van het grote eiland dat je kan vormen door 
alle elementen tegen elkaar te zetten. Het is 
net omwille van die onbegrensde vrijheid 
van combineren dat het outdoor model voor 
veel mensen een schot in de roos is. De stuk-
ken zijn daarom ook niet ontworpen met een 
speci#ek soort omgeving voor ogen; dankzij 
de ruime marge voor variatie en persoonlij-
ke inbreng hee% net elke buitenruimte baat 
bij dit outdoor meubilair. Wie een beperkte 
buitenruimte hee%, kan met enkele van de 
kleinere stukken bijvoorbeeld een leuke ape-

ritie&oek samenstellen. Bovendien zijn de 
elementen langs alle kanten mooi om naar 
te kijken, dus ook in het midden van je tuin 
komt de collectie optimaal tot haar recht. 

Het eerste outdoor model van Evolution!" 
brengt speels comfort naar buiten. De ne-
gen afzonderlijke stukken kunnen naar ei-
gen voorkeur eindeloos herschikt worden en 
stellen sociaal contact voorop.  Kwalitatieve 
materialen en doordacht design zorgen voor 
langdurig genot van dit prachtig buitenmeu-
bilair. Wie reeds bekend is met de uitmun-
tende producten van Evolution!" kan zijn 
ervaring met het merk nu uitbreiden naar 
de tuin; wie hen nog volop moet ontdekken, 
kan deze zomer languit alle schade inhalen. 
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