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Designers Guild, een naam die bekend in de oren klinkt in de 
interieurwereld. Tricia Guild is het gezicht erachter, zij richtte 
het bedrijf op én is hoofdontwerpster. Anno 2020 ontwerpt 
en verkoopt Designers Guild gordijnstoffen, meubelstoffen, 
behangpapier, kleine meubeltjes en bed- en badlinnen over 
de hele wereld.

Samen met broer en CEO Simon Jeffreys draagt 

ze de bedrijfsfilosofie uit: innovatieve creativiteit 

gecombineerd met de hoogste kwaliteit. En dat zie je 

in hun designs, producten, service en toegewijd team. 

Ongeveer twee miljoen meter stof en behangpapier 

passeren jaarlijks door hun magazijn. Wereldwijd 

worden hun producten verkocht in 60 landen. Zo 

ook in België, bij Cornille! Hier vind je stoffen en 

behangpapier van Designers Guild. De unieke kleuren 

en dessins geven een eigen accent aan de collectie. 

We bieden dit merk al jaren aan, omdat we absoluut 

geloven in hun filosofie, looks en kwaliteit. Meer 

hierover in onze showroom. 

 Verhaal achter het merk: Designers Guild
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Bij Emiel en Lazarie kon je langsgaan 

voor gordijnen, maar ook voor 

matrassen. Zelfs beddenbakken met 

veren vond je er. Laten we het de 

boxspring avant la lettre noemen. Zoon 

André breidde de zaak uit met meubels 

en eigen productie van zetels.

De jaren 70 staan gekend als de gouden 

tijden voor tapijten. Geen wonder dat de 

volgende generatie Cornille dit product 

ook introduceerde in hun winkel. Werner 

Cornille startte met schilderwerken en 

nam een eerste naaister in dienst. De 

vierde Cornille-man Frank maakte zijn 

intrede als schilder. Na enkele jaren 

opende hij de slaapcomfortwinkel, aan 

de overkant van de eerste showroom. In 

2006 ontwikkelde hij zelfs samen met 

een partner het merk Nill Spring, het 

toonbeeld van innovatie en ambacht 

op maat. Vandaag maak je bij Cornille 

kennis met de vijfde generatie: Carmen 

Cornille en haar man Oscar kennen de 

kneepjes van het vak en staan samen 

met Frank en Nelly voor je klaar.

Uitgegroeid tot gekende referentie
In 115 jaar groeide Cornille uit van een 

kleine interieurzaak naar een gekende 

referentie voor alles wat raamdecoratie, 

vloerbekleding, schilder- en behang-

werken en slaapcomfort betreft. De 

essentie van ons ondernemen bleef 

desondanks onveranderd: jou, onze 

klant, perfect bieden wat je nodig hebt 

en je helpen bij het maken van een 

succesvolle keuze voor je interieur en 

slaapcomfort.

Dit jaar viert Cornille zijn 115de 

verjaardag en daar zijn we best trots op.  
Toen de zaak in 1905 werd opgericht 
door Emiel Cornille, kon die er enkel van 
dromen dat er zo’n lange geschiedenis 
zou volgen.

115 jaar  
Lifetimes, 
interieur  
sinds 1905

New Chinon textured wallpaper

Hollyhock Ochre

Grandiflora Rose



Oneindig slapen  
met Nill Spring Infini

Follow the leader:  
Boss Paints presents 2020 trends

Je slaapkamer een make-over geven? We geven je graag enkele richtlijnen!

Boss Paints start het jaar traditioneel met een voorstelling van de nieuwe trendkleuren. 
In 2020 baseren ze zich op herkenbare emoties. 27 trendkleuren werden gepresenteerd  
aan het grote publiek in hun Trendspecial 2020: Colours of Resistance.

Moodboard

De verfkleur werd sober gehouden in off-white uit de collectie 

van Boss Paints. De accentmuur krijgt een behang met 

houtstructuur, van Elitis. Horizontale aluminium jaloezieën 

sieren het raam. De goudkleurige gebrushte lamellen hebben 

een matte look. Om de gezelligheidsfactor te verhogen 

combineren we deze met een linnen transparant overgordijn 

van Designs of the Time. Het Nill Spring bed bestaat uit stof 

van Aristide: afwasbaar en zeer onderhoudsvriendelijk. Het 

dekbedovertrek van Lysdrap, in satijnkwaliteit met print, zorgt 

voor een zalige nachtrust. Onder het bed komt een zacht tapijt 

van The Wool Studio in een roeste tint. 
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Die 27 kleuren goten ze nog in een onderverdeling die 3 diverse 

manieren van leven en wonen weerspiegelen: No More Greys, 

Super Natural en Explore Reality.

No More Greys

Zelfbewust, met street attitude. No nonsense en allesbehalve 

grijs. Rood, jeansblauw, zwart en goud zijn statementkleuren én 

een way of life.

Super Natural

Intuïtie, met focus op de natuur. Groen baant zich een weg van 

buiten naar binnen. Geen overduidelijke contrasten, alles vloeit 

natuurlijk in elkaar over. Innerlijke rust verzekerd.

Explore Reality

De energie spat ervan af. Zinderend felle kleuren en 

reflecterende materialen voelen wat extraterrestrial aan. De 

perfecte weergave van hoe creatief het menselijk brein is en 

hoe positief we tegenover de wereld kunnen staan. 

Een hoofdkussen is in veel gevallen één van de essentiële keuzes voor het ideale slaapcomfort. 
Veel nek- en rugproblemen kunnen hier namelijk mee verholpen worden.

Bij Cornille vind je een ruime keuze aan hoofdkussens. Ons assortiment bestaat 

uit zo’n 20 types, van een eenvoudig kinderkussen tot een hoofdkussen met 

echte donsveren in.

Een greep uit ons ruime aanbod:

  Synthetisch 

Wasbaar, zacht, gemakkelijk te vervormen (kneden, opkloppen, pletten…).

  Dons en veren 

De perfecte combinatie van de stevigheid van veren en de zachtheid van 

dons.

  Latex 

Comfortabel, behoudt goed de vorm en rondingen, zacht en elastisch. Kies 

zelf de hardheid én grootte.

  Ergonomisch 

Meestal met latex vulling, biedt verschillende comfortzones. Bepaal zelf hoe 

hard (of zacht) het comfortabelste is.

  In ons assortiment zitten ook kussens om te ontspannen, een eerste 

kinderkussen (synthetische én latex versie), specifieke kussens voor 

buikslapers, verkoelende hoofdkussens.

Bij Cornille vind je voor elk hoofd wat wils. Kom langs en ervaar het zelf! 

 Voor elk hoofd wat wils

Ontdek onze merken: Plumka, Silvana, Mahoton en Swissflex

1. Gordijnenstof: DOTT Toubou YP14003

2. Verfkleur muren: Boss Paints WEZ052 fabulous white

3. Tapijt: The Wool Studio Caju 16

4. Dekbedovertrek: Lysdrap Botanic

5. Alu jaloezie: 50 mm MHZ Brush 2-546

6. Behangpapier accentmuur: Elitis Essence de bois RM425 75

7. Stof bed: Aristide Kent Atom 135 marble

Infini is Frans voor ‘oneindig’. Slapen op een Infini is als baden in de oneindige rust van de 
zee. Als heerlijk wegdommelen op de zachte deining van langgerekte golven. De inspiratie 
voor dit model haalde Nill Spring uit twee natuurelementen: de oneindigheid van water en de 
duurzaamheid van hout.

Dé signatuur van Infini is de harmonieus golvende 

structuur rondom de boxspring, die het bed zijn 

unieke vorm geeft. Even oneindig als de vorm is 

de nachtrust waar je in deze boxspring van zult 

genieten.

Infini is het vervolg op de succesvolle Vasca. 

Samen de eerste twee Nill Spring-modellen die in 

natuurhout werden ontworpen. In hedendaagse 

interieurs zijn warme en duurzame materialen 

immers troef. Het beukenhout van Infini sluit hier 

naadloos op aan. 



Sinds jaar en dag is Swissflex een van de meest innovatieve spelers op het gebied van technisch en 
ergonomisch slapen. Zij waren de eerste op de markt die over de volledige breedte van een lattenbodem 
hetzelfde comfort garandeerden. Zo heb je geen hardere zones meer in het midden of aan de zijkanten 
van het bed.

In 2014 lanceerden ze Bridge lattenbodems. Dit systeem 

past zich perfect aan elke lighouding, ieder gewicht en 

alle lichaamsvormen aan. Het Swissflex Bridge systeem 

bestaat uit een ketting van veermodules voor een 

ongekende flexibiliteit. Het gepatenteerde systeem van 

Swissflex ontlast probleemzones effectief en ondersteunt 

het lichaam tegelijkertijd op de juiste plekken.

Naast hun lattenbodems, heeft Swissflex ook een 

aangepast gamma matrassen die perfect afgesteld zijn 

op hun ergonomische bodems. Ultiem slaapcomfort 

vereist een samenspel van lattenbodem en matras. Met 

Swissflex lig je goed! 

CORNILLE bv

Zuidstraat 6-9 
B-8630 Veurne

T. +32 (0)58 31 12 95 
F. +32 (0)58 31 51 97 
info@cornille.be

www.cornille.be

Op donderdag zien we er voor de schermen gesloten uit,  
maar achter de schermen blijven we hard aan het werk om jou steeds 
een volwaardig voorstel te doen.

 Contact openingsuren showroom 
interieur

showroom 
slaapcomfort

Maandag 10u - 12u
14u - 18u

10u - 12u
14u - 18u

Dinsdag 10u - 12u
14u - 18u

10u - 12u
14u - 18u

Woensdag 10u - 12u
14u - 18u

10u - 12u
14u - 18u

Donderdag op afspraak op afspraak

Vrijdag 10u - 12u
14u - 18u

10u - 12u
14u - 18u

Zaterdag 10u - 12u
14u - 18u

10u - 12u
14u - 18u

Zondag gesloten gesloten

SLAAPCOMFORT  RAAMDECORATIE  SCHILDERWERKEN  VLOERBEKLEDING

Swissflex, dé lattenbodem
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Het verbeteren van je slaap geeft je leven een enorme positieve impuls. 

De voordelen van een goede en gezonde nachtrust zijn namelijk oneindig. 

Binnen een paar weken merk je dat je vrolijker door het leven gaat,  

  meer energie hebt en simpelweg gelukkiger bent. 

“


