
ClicWall
 Decoratieve wandbekleding  



 113 / W06
ELEGANT BLACK

BEPODS MODULAR SPACES 



ClicWall

 050 / MAT 
DECO

Breng  
uw projecten tot leven
Het juiste materiaal gebruiken brengt een project tot leven. Laat uw creativiteit 
de vrije loop en ontwerp in een handomdraai een inspirerend interieur dankzij 
het brede aanbod van UNILIN Evola. Bovendien kunt u met Clicwall Deco 
uw project ook volledig personaliseren: laat de panelen digitaal bedrukken en 
tover elke wand om tot een blikvanger.

Wilt u een instant vakantiegevoel voor uw hotelgasten die op zoek zijn 
naar rust en comfort? Bent u op zoek naar een positieve en inspirerende 
werkomgeving om de productiviteit en tevredenheid van uw medewerkers te 
stimuleren? Verlangt u naar een totale winkelbeleving die perfect aansluit bij 
de reeds gegarandeerde kwaliteit en service?

Selecteer het geschikte design en creëer de ervaring die u voor ogen hebt.

IJSSALON COCORICO



 F976 / BST
GRANULO

   

De voordelen van ClicWall 
in uw interieurproject

  
 

Clicwall biedt prachtige oplossingen voor al uw 
interieurprojecten dankzij de uitgebreide waaier 
aan hoogwaardige UNILIN Evola-designs. Van 
effen basiskleuren tot een reeks realistische beton- 
en houtdesigns: de mogelijkheden van Clicwall zijn 
eindeloos. 

Geef uw interieurproject de extra meerwaarde 
waar u naar op zoek bent. 

Mag het nog iets persoonlijker? Creëer dan een 
unieke oplossing op maat en ontwerp uw eigen 
geschilderde of digitaal bedrukte Clicwall Deco-
panelen. 

Alle designs uit de UNILIN Evola-reeks zijn ook 
beschikbaar op gemelamineerd plaatmateriaal & 
HPL, waardoor u uw wandkeuze probleemloos 
kan doortrekken naar uw meubilair. 

RETAIL - SHOWROOM UNILIN PANELS 

Een uitgebreide waaier aan designs



ClicWall

 025 / CST
FRONT WHITE

 U149 / CST 
PALE GREEN

 F976 / BST 
GRANULO

0292 / W04 
TURTLE GREY

Klaar voor intensief gebruik

De beschermende, stevige melaminelaag zorgt 
voor een spatwaterdicht oppervlak. Deze boven-
laag is afwasbaar en dus extra  hygiënisch. Clicwall is 
bovendien krasbestendig en onderhoudsvriendelijk, 
waardoor u eindeloos van uw gekozen design kan 
genieten. Daarom is Clicwall ideaal voor omgevingen 
die intensief gebruikt worden, zoals ziekenhuizen, 
kantoren en scholen. 

Trouwens, ook wanneer de brandreactie en 
brandweerstand van wanden cruciaal is voor 
uw interieurproject, kunt u een beroep doen 
op Clicwall. Meer info rond brandvertragende 
oplossingen vindt u in de Clicwall-installatiegids op 
onze website: www.unilinpanels.com  

HEALTHCARE OPZ

EDUCATION STEDELIJK LYCEUM

EDUCATION TROELSTENSCHOOL 



 050 / MAT 
DECO

HOTEL AUBERGE DE LA FERME 



 H786 / W06 
ROBINSON OAK BROWN

Snelle plaatsing met een stijlvol resultaat

Dankzij het gepatenteerde profiel sluiten de 
panelen perfect op elkaar aan en zijn ze in een 
handomdraai geplaatst. Verdere afwerking is niet 
nodig. Stof en vuil blijven tijdens de installatie 
bijgevolg tot een minimum beperkt. Dankzij Clicwall 
creëert u in uw bestaande ruimte een nieuwe sfeer 

zonder een langdurige, vervelende onderbreking 
van uw dagelijkse activiteiten. Om uw wanden tot in 
de puntjes af te werken, is er een breed assortiment 
accessoires, waaronder hoekprofielen en plinten. 
Kortom, met Clicwall geeft u uw interieur in korte 
tijd een volledige make-over.  



P A T E N T E D  T E C H N O L O G Y

free.
sample.
service.
Zie én voel de echtheid van onze UNILIN Evola designs  
en test het gepatenteerde Uniclic systeem. 
Vraag uw gratis stalen aan via www.unilinpanels.com  
en ontdek er ons volledig aanbod.

UNILIN, division panels maakt onderdeel uit van de UNILIN-groep. Sinds onze oprichting in 1960 
groeiden we uit tot een internationale speler die oplossingen aanbiedt voor de bouwnijverheid, de 
meubelbranche en de interieursector.

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende investeringen in design, technologieën, 
onderzoek en ontwikkeling zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers in hun branche.

Vanuit een sterke verticale integratie, van boom tot afgewerkt product, met creativiteit 
als motor en innovatie als drijfveer, ontwikkelen we oplossingen op maat van uw noden.

UNILIN, division panels

Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium 
T + 32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com


