
 

 

Fazendo parte do Grupo Dissenha, a Evo Produtos Sustentáveis surgiu 

com a missão de desenvolver produtos sustentáveis de qualidade e acessíveis 

a todos. Inovadora, desenvolveu em sua fábrica uma matéria-prima 

diferenciada, feita a partir da união de madeira de reflorestamento e plástico. 

Em 2020 a Evo transformou sua matéria-prima, substituindo grande parte do 

plástico de sua composição pelo polietileno verde I´m green, feito a partir do 

etanol da cana-de- açúcar. Dessa forma, a maior parte do material utilizado em 

nossos produtos é proveniente de fontes renováveis, que capturam gás 

carbônico (CO2) da atmosfera durante o crescimento, equilibrando assim a 

balança com o meio-ambiente. 

Localizada em União da Vitória, sul do estado do PR a empresa 

encontra-se num momento de crescimento e expansão. Atualmente possuí em 

nosso portfólio mais de 100 produtos, entre utilidades, acessórios, itens para 

organização, higiene, jardim e produtos pets fabricados em cores incríveis 

inspiradas na natureza. Em cada peça produzida unimos beleza, 

sustentabilidade e cuidado com o meio-ambiente.  

Madura e consolidada a Evo Produtos Sustentáveis vem passando por 

muitas transformações e durante a Home, Gift & Têxtil além de lançamentos o 

mercado irá conhecer uma nova Evo!   

Atualmente o Grupo Dissenha possui mais de 34 mil hectares de áreas 

florestais, sendo aproximadamente 8,7 mil hectares reflorestados com espécies 

nativas e/ou exóticas. 

Acesse: www.linhaevo.com.br 

 Nossos Produtos! 



 

Linha Wave –  

Os produtos da Linha Wave Sobre Pia são perfeitos para auxiliar no dia a dia 
das tarefas domésticas, deixando a bancada limpa e organizada. O design 
arredondado e compacto ocupa o espaço com eficiência e praticidade. 
 
O dispenser Wave possui capacidade de 500 ml, dosador econômico e visor 
lateral. O compartimento para esponja possui furos inferiores que facilitam o 
escoamento da água. 
A lixeira Wave possui capacidade de 2,7 L. 
 



 
Cestos - Disponível em 2 tamanhos são ideais para organizar pequenos e 
médios objetos. O seu uso se aplica na cozinha, no banheiro, nos quartos, na 
lavanderia e muito mais.  
 
 

 



 
Copo Café com tampa - Seu design é leve e prático de usar. Ideal para utilizar 
no trabalho, em casa, em viagens longas ou deslocamentos curtos. Pode ir à 
lava louças e micro-ondas para breve aquecimento (2-3min). Livre de BPA. 

 
Saladeiras quadradas - muito práticas possuem o tamanho ideal para servir 
saladas, farofas e alimentos quentes. Livre de BPA, podem ir à lava-louças e 
micro-ondas para breve aquecimento (2-3min). 
 



Linha Nature – Com um design moderno, a Linha Nature  é uma opção 
higiênica, ecológica e decorativa. 



 
Tigela Oval - É a mais pura versatilidade que um produto pode oferecer. 
Fundas e resistentes tem infinitas possibilidades de uso: servir pipoca, gelar 
bebidas, preparar uma bela salada, acomodar pães para mesa do café da 
manhã e muito mais!  
 



 
Travessas - Com design diferenciado e prático, traz um ar gourmet aos pratos 
servidos. Pode ser levada ao micro-ondas para breve aquecimento.  



 
Vasos Plissados - Inspirado na costura plissê, possuem o tamanho perfeito 
para comportar vasos de plantar. 


