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l i fe t imes paper

Bij Cornille vind je al enkele jaren de luxueuze donsdekens van Hanskruchen. 
Onlangs voegden we hun hoogwaardige hoofdkussens aan ons assortiment toe.

4 categorieën

Hun donsdekens gevuld met 

ganzendons kunnen we in 4 categorieën 

onderverdelen:

• Atelier  

100% witte Diepholzer nieuwe 

ganzendons, het neusje van de zalm  

in hun gamma

• Gold 

witte Mazurische nieuwe ganzendons  

en veren, 70% dons / 30% veren

• Silver 

witte Poolse nieuwe ganzendons en veren, 

90% dons / 10% veren

• Bronze 

witte nieuwe dons uit Westfalen 

(Duitsland), 90% dons / 10% veren

 Vederlicht slapen 
in Hanskruchen donsdekens

Lifetimes paper p1

Naar gewenste dikte en warmte

Elk van deze donsdekens heeft een extra light, light, 

medium en warme versie. Je kan ze door middel 

van knopen combineren in de gewenste dikte, 

afhankelijk van het seizoen uiteraard. Daarnaast 

bieden ze ook een donsdeken in eendendons aan: 

de Night Star. Deze is beschikbaar in een warme 

versie of 4-seizoenen donsdeken.

We kiezen voor luchtige linnen gordijnen die 

semitransparant zijn en daarom dus niet té 

afsluitend. Die worden gecombineerd met houten 

jaloezieën om inkijk te voorkomen. De houtlook 

trekken we door in het behang op de accentmuur. 

De overige muren krijgen een witte tint uit de ZEN-

collectie van Boss Paints. De vloer wordt gedrapeerd 

met een wollen tapijt. En de final touch wordt een 

zetel in een stof die de ultieme combinatie vormt 

van katoen, viscose en wol. Welkom thuis!   

Hoofdkussens met dons

De hoofkussens van Hanskruchen hebben dezelfde 

donsvulling, maar zijn soms anders verdeeld 

om zo een soft, medium of firm hoofdkussen te 

bekomen.

Kom alles testen en aanvoelen in onze showroom, 

of check onze webshop!  

In the mood for ...

Een woonkamer moet in de eerste plaats rust 
uitstralen. En wat symboliseert meer kalmte dan 
natuurlijke materialen? De gezelligheid krijg je 
er zomaar bij.

  Linnen overgordijn 
Puylaert Kami YP 21004

  Houten jaloezie 
Louverdrape Younique W1117

  Behang in houtlook 
Elitis Essence de bois RM 430 
75

  Witte verf 
Boss Paints 
WEZ006

  Tapijt in wol 
Chivasso Big Bang 7599/196

  Zetel of ander meubel 
gestoffeerd in een combinatie 
van katoen, viscose en wol 
Carlucci Ascendant CA1610/071



Lifetimes paper p2

Heb je onlangs gedacht: ‘Die vloer moet eruit, en wel nu!’?  
Dan hebben we geweldig nieuws: met de nieuwste CERAtouch 
vernieuw je je vloer in 1 dag!

Je vloer renoveren in 1 dag?  
Met CERAtouch van COREtec®!

CERAtouch van COREtec® bundelt twee belangrijke vereisten: 

de looks en het gevoel van keramische tegels én het comfort 

en plaatsingsgemak van een zachte vloer. Het is een vloer die 

je bovendien enorm eenvoudig over een bestaande vloer kan 

plaatsen. De COREtec® vloer bestaat uit een onderlaag in kurk. 

Daardoor kan je de vloer op eender welke vlakke ondergrond 

plaatsen. 

Voor deze vloeren kan je beroep doen op een plaatser, zonder 

ellenlange wachttijden. Wanneer je dat doet, geniet je van een 

gunstig btw-tarief van 6% bij renovatie. Maar nog beter: je kan het 

ook gewoon zelf! Dankzij duidelijke instructiefilmpjes word je stap 

per stap door de installatie gegidst. Het zelf uitlijnende kliksysteem 

maakt het plaatsen van de vloer snel en zeer gemakkelijk. Lijm heb 

je helemaal niet nodig. 

De voordelen van een CERAtouch vloer?

Met het blote oog zijn de CERAtouch vloeren niet te onderscheiden 

van keramische tegels. Ze voelen aan als keramische vloeren en 

ze klinken ook zo als je erover loopt. De onderlaag in kurk zorgt 

voor een optimale geluidsdemping én werkt schimmelwerend. 

De stabiliteitslaag biedt extra stevigheid. De bovenste laag is het 

design van de ‘tegel’, afgewerkt met een toplaag die kras- en 

impactbeschermend werkt en 100% waterproof is. 

 

Helemaal overtuigd van deze revolutionaire vloer? 

Maak een afspraak of spring binnen in onze showroom!  

Kies je voor rolgordijnen, horizontale of verticale jaloezieën, 

plissés …? De mogelijkheden zijn breed, we begrijpen het dus 

vast en zeker dat je wat advies kan gebruiken. Weet dat je bij 

ons in de showroom alle opties kan komen bekijken én dat 

we ook graag bij jou langskomen. Zo kunnen we nog beter 

inschatten wat past in jouw interieur. Alle zonwering wordt 

op maat besteld en, indien gewenst, geïnstalleerd door onze 

ervaren plaatsers.

Elektrisch aangestuurde zonwering is de laatste jaren ook 

aan een grote opmars bezig. Zit je in de beginfase van een 

nieuwbouw of ben je aan het verbouwen, dan kunnen we 

gerust nu al de mogelijkheden met jou bekijken. Zo kan de 

elektricien de nodige aansluitpunten voorzien en kan alles 

naadloos ingewerkt worden.

Dus, hou je van de zon, maar ben je toch ook enorme fan van 

de functionaliteiten van zonwering? Laat ons ervoor zorgen 

dat ze er ook nog eens mooi uitzien! Tot straks?!  

Let the sun shine!

Heerlijk toch, die zon! Maar als ze ervoor zorgt dat het in 
huis te warm wordt, of ze constant in je ogen of je scherm 
schijnt, dan zie je ze toch iets minder graag. Tijdens de lente- 
en zomermaanden is gepaste zonwering in huis met andere 
woorden onontbeerlijk. 



Lifetimes paper p3

Wie Cornille kent, weet dat we over ons eigen naaiatelier 

beschikken waar we alles op maat én met de hand creëren. 

Gordijnen en overgordijnen, in alle stoffen en maten passeren langs 

de handen van onze naaisters.

We hebben ook eigen schilders in dienst. Ons ervaren team houdt 

een ongeëvenaarde afwerkingsgraad aan. Zo hebben wij het graag, 

en onze klanten ook.  

 Ambachtelijk naai-  
en schilderwerk



Lifetimes paper p4

Linnen is momenteel zeer geliefd in interieurs, maar eigenlijk 
overstijgt deze stof alle trends. Linnen is here to stay.  
Deze stof behoudt zijn moderne looks en kan dus perfect vele 
jaren meegaan. 

In onze showroom kan je enkele types van dichtbij bekijken en 

er zelf eens met je vingers over strelen om de zachtheid aan te 

voelen. Maar wat is linnen eigenlijk en hoe ontstaat het?

Van gewas tot gordijn

Linnen wordt uit de vezels van de vlasplant gemaakt. Doordat 

het uit een gewas ontstaat, is het eigenlijk een zeer natuurlijke 

én plantaardige stof. Hoe komen we dan van vlas tot linnen 

gordijnen? Vlas wordt met de wortel er nog aan uit de grond 

getrokken. Vroeger gebeurde dat met de hand, nu machinaal. Het 

net geoogste vlas zal daarna eerst drogen in bosjes op het veld. 

Uiteindelijk worden de vlasvezels gescheiden. Korte vezels worden 

gebruikt om touw en grof garen te spinnen, de lange vezels zijn 

verantwoordelijk voor het fijnste linnengaren. In een laatste fase 

wordt het vlasgaren geweven tot linnen. Vanaf dan is het mogelijk 

om de stof te verven of bleken. 

Wil jij weten of linnen bij jouw interieur past? In onze showroom 

tonen we je graag de mogelijkheden.  

 Breng de natuur  
in huis met linnen 
gordijnen
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 Contact openingsuren showroom 
interieur

showroom 
slaapcomfort

Maandag op afspraak 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

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.

Geen tijd om langs te komen? Wist je dat je vanaf nu ook kan 

rondneuzen in onze webshop? Neem een kijkje op onze website 

en laat je verleiden door ons assortiment aan bedlinnen, 

hoofdkussens, handdoeken, donsdekens en zelfs matrassen en 

bedden.  

www.cornille.be

De Cornille webshop

Wat maakt linnen  
zo geliefd? 

Linnen gordijnen hebben een speciale, 

natuurlijke look die enorm veel charme 

toevoegt aan elke kamer. De subtiele 

glans die ook kenmerkend is voor de 

stof zorgt voor die extra touch in huis. 

 Natuurlijke look en mooie glans

 Sterk en slijtvast

 Hittebestendig

 Neemt vocht op


