MATRASSEN EN KUSSENS

GOED SLAPEN BEGINT MET DE JUISTE TECHNIEK

Het dagelijks leven wordt steeds intensiever. We werken hard,

Een goede
nachtrust
geeft u de
energie om
overdag beter
te bewegen.
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sporten intensief en hebben het druk met allerlei activiteiten.
We verlangen steeds meer van ons lichaam en slapen korter.
Maar om overdag maximaal te presteren, is een goede nachtrust
juist belangrijk. Zo krijgt uw lichaam de kans om weer te
herstellen en heeft u de volgende dag weer nieuwe energie.
Bij M line kijken we daarom goed naar de techniek in de matras.
Door de uitstekende ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling
en optimale ventilatie van de M line matrassen neemt uw lichaam
een perfecte slaaphouding aan en heeft u de volgende dag weer
volop energie.
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100 DAGEN OMRUILGARANTIE

10 JAAR GARANTIE

DUURZAAMHEID

Om het comfort van M line matrassen
goed te kunnen ervaren, heeft u
100 dagen omruilgarantie op alle
1-persoons M line matrassen.*

Alle M line producten zijn
voorzien van uitstekende garantie
oplopend tot wel 10 jaar!

Dankzij uitvoerige testen van TÜV,
LGA en het Ergonomisch instituut
München is de kwaliteit gewaarborgd.
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“Kampioen worden en
goed slapen begint met
de juiste techniek.”
Edith Bosch oud-wereldkampioene judo
De ultieme drukverlagende eigenschappen van M line matrassen
zorgen ervoor dat uw lichaam een perfecte slaaphouding
aanneemt en dat u minder draait en dieper slaapt. U ontspant
volledig en herstelt sneller en beter gedurende de nacht. Zo bent
u de volgende dag weer topfit om goed te presteren. Kampioen
worden en goed slapen begint met de juiste techniek!
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ROSINA HODDE,
FYSIOTHERAPEUT
EN TOPSPORTER
Als topsporter en fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk goed
slapen is. Ik raad mijn cliënten daarom M line aan. Het slapen
op een M line matras bevordert het herstel van het lichaam.
Bovendien werkt het preventief tegen rug- en nekklachten.
Dat er nu boxsprings zijn die de hybride matrastechniek van
M line ondersteunen kan ik alleen maar toejuichen.

AL JAREN AANBEVOLEN DOOR
TOPSPORTERS EN FYSIOTHERAPEUTEN

HET NOC*NSF EN M line
Sinds 2008 werkt M line samen met het NOC*NSF
(Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport
Federatie). Zo levert M line al jaren de matrassen en
kussens voor de Nederlandse equipe. Daarnaast is M line
intensief betrokken bij het onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen en het NOC*NSF naar de effecten
van een goede nachtrust op prestaties van topsporters.
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Slow Motion 3

EN 4

Een M line matras bestaat uit verschillende lagen en iedere laag
heeft unieke eigenschappen. De combinatie van deze lagen
creëert een uitstekende ondersteuning en een voortreffelijke
drukverdeling. De Slow Motion 3 en 4 matrassen hebben als basis
een opencellig stevig HR-schuim en de unieke Clima Support laag
zorgt voor een optimale ventilatie. De insnijdingen in de toplaag
zijn per zone verschillend, waardoor de druk goed verdeeld wordt
over uw gehele lichaam. Deze matrassen zijn 22 cm hoog. Met een
Slow Motion 3 en 4 bent u elke ochtend goed uitgerust en begint
u weer helemaal fit aan een nieuwe dag.
TOPLAAG
De hoogwaardige varianten visco-elastisch schuim in de nieuwe
toplaag creëren een voortreffelijke drukverdeling. Door het
gebruik van verschillende hardheden en verschillen in de dichtheid
van het schuim is het onderscheid tussen zacht en hard goed

“Om optimaal
te presteren
moet je goed
rusten!”
ROBERT GESINK

waarneembaar. De Slow Motion 3 beschikt over een soft toplaag,
deze is wat zachter dan de toplaag van de Slow Motion 4.
GEPROFILEERD SCHUIM
De geprofileerde basislaag van hr-schuim is stevig gezoneerd,
zodat uw hele lichaam uitstekend wordt ondersteund. Zo geniet
u elke nacht van een optimaal slaapcomfort.
ECO-FRIENDLY LYOCELL TIJK
De revolutionaire eco-friendly Lyocell tijk is gemaakt van de vezel
van de eucalyptusboom. Deze vezel verbruikt aanzienlijk minder
water tijdens het productieproces, waardoor de tijk op een zeer
milieuvriendelijke wijze wordt geproduceerd.
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Slow Motion 3
Soft Visco-elastisch schuim
Geprofileerd HR-schuim
Body Adapt
Clima Support

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Slow Motion 4
Firm Visco-elastisch schuim
Geprofileerd HR-schuim
Body Adapt
Clima Support

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Eco-friendly tijk
De revolutionaire eco-friendly Lyocell
tijk absorbeert beter dan katoen, is
zachter dan zijde en heeft een beter
slaapklimaat dan linnen.
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Slow Motion HYBRID

5 EN 6

De eerste combinaties uit de Hybrid Series zijn de Slow Motion 5
en 6. Deze hybride matrassen zijn opgebouwd uit een basislaag
van pocketveren met daarop een laag HR-schuim. Deze combinatie
verhoogt het comfort en zorgt ervoor dat u gemakkelijker draait in
bed. De bovenste laag bestaat uit een innovatief visco-elastisch
schuim dat zich helemaal vormt naar de contouren van uw
lichaam. Door de combinatie van deze specifieke lagen in de
Slow Motion Hybrid 5 en 6 geniet u van een uitstekende nachtrust.
De hoogte van de Slow Motion HYBRID 5 en 6 matrassen is 26 cm.
7-ZONE POCKETVERING
De pocketveren zijn opgedeeld in zeven comfortzones. Deze zones
ondersteunen uw lichaam op de juiste plaatsen, zodat u een

“M line
verzorgt
de beste
nachtrust voor
topsporters”
KJELD NUIS
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optimale drukverdeling ervaart.
BODY ADAPT
Dankzij de betere zonering in de Body Adapt profilering zorgt
de matras voor een beter herstel van spieren en gewrichten.
Hierdoor presteert u overdag beter.
CLIMA SUPPORT
Door de bijzondere Clima Support ventilatielaag onder de
visco-elastische toplaag van de matrassen geniet u van een
optimale ventilatie en een goede warmteafvoer.

Slow Motion HYBRID 5
Soft Visco-elastisch schuim
Soepele 7-zone Pocketvering
Body Adapt
Unieke insnijdingen
Clima Support

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Slow Motion HYBRID 6
Firm Visco-elastisch schuim
Stevige 7-zone Pocketvering
Body Adapt
Unieke insnijdingen
Clima Support

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Body Adapt
Door de Body Adapt profilering is een
betere zonering gecreëerd waardoor
het lichaam altijd goed wordt
ondersteund.
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Slow Motion HYBRID

PREMIUM 7 EN 8

Kiest u voor de Slow Motion HYBRID 7 of 8? Dan kiest u voor de
premium onder de Slow Motion matrassen. In de Slow Motion
HYBRID Premium 7 en 8 zijn de allernieuwste technieken op
slaapgebied verwerkt. De basis van de matras is een 7-zones
pocketvering, zodat uw lichaam op de juiste plaatsen wordt
ondersteund. De schuimbollen zorgen ervoor dat u een optimale
mobiliteit ervaart tijdens uw slaap en ten slotte bestaat de
bovenste laag van dit matras uit innovatief visco-elastisch schuim,
dat zich exact vormt naar uw lichaam. U ervaart een optimaal
slaapcomfort door de combinatie van innovatieve technieken in de
Slow Motion Hybrid Premium 7 en 8. Beide matrassen zijn
26 centimeter hoog.
AIR RELEASE®
Het Air Release® systeem in combinatie met het opencellige

“Kampioen
worden en
goed slapen
begint met
de juiste
techniek”
EDITH BOSCH
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schuim voert vocht en warmte snel en efficiënt af, waardoor een
goede ventilatie ontstaat.
FLEXNET SUPPORT® SYSTEEM
Dit flexibele vezelnet zorgt ervoor dat de pocketveren en het
schuim perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit zorgt voor een goede
ondersteuning.
DYNAMIC SUPPORT® LAAG
In de Dynamic Support laag van de matras zit HR-schuim.
Deze laag is bij de Slow Motion HYBRID Premium 8 wat harder,
waardoor de matras steviger aanvoelt, dan de Slow Motion
HYBRID Premium 7.

Slow Motion HYBRID
Premium 7
Body Adapt
Unieke insnijdingen
Soft Visco-elastisch schuim
Soepele 7-zone Pocketvering
Dynamic Support
Clima Support
Air Release®

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Slow Motion HYBRID
Premium 8
Body Adapt
Unieke insnijdingen
Firm Visco-elastisch schuim
Stevige 7-zone Pocketvering
Dynamic Support
Clima Support
Air Release®

Clima
Support

10 100
JAAR
garantie

DAGEN

omruilgarantie

BodyAdapt

Dynamic Support
De schuimbollen in de matras zorgen voor een
ongeëvenaard dynamische ondersteuning van
het lichaam. Hierdoor verhoogt de mobiliteit en
ervaart u een uitstekende ondersteuning.
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M line KUSSENS

Een goed hoofdkussen kan veel rug- en nekklachten voorkomen. Daarom is het van belang dat
uw kussen de juiste vorm en hoogte heeft, zodat u een ontspannen slaaphouding aanneemt.
Want als uw hoofd goed ligt, zullen ook uw nek- en ruggenwervel een ontspannen houding
aannemen. M line kussens zijn gemaakt van revolutionair visco-elastisch schuim, waardoor
deze hoofdkussens zich vormen naar uw lichaam. Bovendien zorgen alle M line kussens voor
een maximale ventilatie en hygiëne tijdens uw slaap.

M line WAVE PILLOW
De Wave Pillow is een ergonomisch gevormd kussen.
Het kussen is voorzien van verticale ventilatiegaten
en een wasbare tijk met HCC-technologie. Het
kussen is verkrijgbaar is twee hoogtes. De hoogte
wordt bepaald door uw persoonlijke voorkeur, uw
lichaamsbouw en de hardheid van de matras.
NEKONDERSTEUNING

Perfecte nekpositie
Gepatenteerde schokdempers in de Wave Pillow

De gepatenteerde schokdempers in de nekrol geven
een stevige ondersteuning.

3

JAAR
garantie
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M line ENERGY PILLOW 1 EN 2
In de Energy Pillow zitten visco-elastische
schuimvlokken, gecombineerd met Comforel.
De visco-elastische schuimvlokken hechten
niet aan elkaar, waardoor deze combinatie
in de vulling het kussen steeds optimaal
ventileert. Het verschil tussen de Energy
Pillow 1 en 2 is de mengverhouding van de
visco-elastische schuimvlokken en het
Comforel. Hierdoor voelt de Energy Pillow 2
steviger aan.
Afritsbaar, wasbaar en antibacterieel
IDEAAL VORM TE GEVEN

HCC-technologie

De Air-Based binnenhoes heeft een rits,
waardoor u de vulling van het kussen
eenvoudig kunt afstemmen op uw persoonlijke

3

wensen. Zo kunt u zelf de juiste hoogte van het

JAAR

kussen bepalen.

garantie

M line TRAVEL PILLOW
De M line Travel Pillow biedt de perfecte
ondersteuning voor onderweg. In het vliegtuig, de
trein of in de auto; dit kussen is zo vormgegeven dat
u uitgerust op de plaats van bestemming aankomt.

3

JAAR
garantie

Aanbevolen
door:

Whiplash
stichting
Nederland

M line FIT PILLOW
Het M line Fit Pillow past zich door de drie
separate kamers volledig aan naar de wisselende
ligpositie van uw lichaam. Doordat uw hoofd
goed in lijn blijft met uw favoriete lighouding,
wordt u iedere dag fit wakker!

3

JAAR
garantie
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M line ATHLETIC

PILLOW

Door het M line Athletic Pillow strekt uw wervelkolom zich
’s nachts weer, ontspannen uw spieren optimaal en
circuleert uw bloed beter. U begint de dag in topvorm!
TRECHTERVORMIGE UITHOLLING
Ventilatiekanalen
Ooruitsparing
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13 cm

liggen.
UNIVERSELE SLAAPZIJDE
Daarmee is het kussen voor iedereen geschikt.
SCHOUDERUITSPARING
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uw hoofd in de beste positie. Zo blijft u recht en stabiel

Het Athletic Pillow heeft een hoge en lage slaapzijde.
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Door de schouderuitsparing krijgen uw hals-, nek- en
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Uitholling

Door de trechtervormige uitholling in het kussen houdt u

schouderspieren de kans om optimaal te ontspannen en te
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herstellen.
10 cm

NEKGLEUF
De nekgleuf houdt uw nek en daarmee uw hoofd in het

Nekgleuf

midden van het kussen en laat de hals vrij voor een
optimale bloedcirculatie naar het hoofd.

Schouderuitsparing

OORUITSPARING

Hoge en lage slaapzijde

Slaapt u op uw zij, dan voorkomt de ooruitsparing dat uw
oor wordt ingedrukt. Daarnaast biedt de extra uitsparing

3

JAAR
garantie

Aanbevolen
door:

Whiplash
stichting
Nederland

optimale ventilatie.
GERARD GUEZ
Het gepatenteerde Athletic Pillow is een uitvinding van

“Ook uw
hoofdkussen
draagt bij aan een
goede nachtrust”
GERARD GUEZ
Osteopaat en fysiotherapeut in Parijs en Barcelona
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Gerard Guez, geroemd osteopaat en fysiotherapeut in
Parijs en Barcelona.

M line BEDTEXTIEL

EN ACCESSOIRES

Goed bedtextiel speelt een belangrijke rol tijdens uw slaap en dat weet M line als
geen ander. Met bedtextiel dat helemaal aansluit bij de unieke eigenschappen van
de Slow Motion matrassen, creëert u het perfecte slaapklimaat en staat u elke dag
weer fit op.

M line TENDER TOUCH II
Met het M line Tender Touch II dekbed heeft u de eigenschappen
van twee dekbedden in één, zo ervaart u het hele jaar door
een aangenaam slaapklimaat. Het bijzondere ontwerp van dit
dekbed zorgt ervoor dat de vulling van de zomer- en winterzijde
gescheiden blijven. Bovendien is het dusdanig vormgegeven
dat het dekbed soepel aansluit op uw lichaam. Het dekbed kan
daarnaast eenvoudig gereinigd worden.

M line SMART COVER
De M line Smart Cover is uitermate geschikt voor mensen die het
vaak te warm hebben in bed. Deze tijk met perfecte pasvorm voor
een Slow Motion matras beschikt over een unieke ventilatielaag
tussen lichaam en matras en verbetert bovendien de vochtregulatie.
De Smart Cover is wasbaar op 60ºC.

M line DUO & TWIN COVER
Deze matrashoes voor twee M line matrassen biedt de
voordelen van een tweepersoons matras, met behoud van
de functionaliteiten van twee éénpersoons matrassen.
Met deze hoes merkt u nagenoeg niets van de naad tussen
de twee matrassen. Met de Twin Cover behoudt u bovendien
de mogelijkheid om verstelbare bedbodems los van elkaar te
gebruiken. De matrashoes is afritsbaar en wasbaar op 60°C.
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M line INTENSE
De M line Intense boxspring met een
prachtige klassieke uitstraling, maar
een hypermoderne binnenkant, werkt
optimaal samen met uw matras.
De combinatie van een Slow Motion
matras met de M line Intense boxspring
zorgt voor intensieve drukverlaging,
ondersteuning en ventilatie. Uw lichaam
neemt een optimale slaaphouding aan.

 2 cm visco afdeklaag
5-zones pocketvering
Dry-Mesh afdeklaag met antislip

M line ULTIMATE
U bent verzekerd van een optimaal
ligcomfort wanneer u een M line Slow
Motion matras op een M line Ultimate
boxspring legt. De hybride combinatie
van pocketveren en visco-elastisch
schuim is opgedeeld in zones met
ergonomische schouderzone, waardoor
uw matras en bedbodem zich nog beter
vormen naar uw lichaam.

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
7-zones pocketvering
2 cm visco afdeklaag met ergonomische schouderzone

M line SUPERIOR
Combineer de M line Superior met een Slow Motion matras en
kies voor comfort 2.0. De boxspring beweegt progressief mee
met de schouderzone van een M line matras, waardoor u een
ultieme ondersteuning van uw lichaam ervaart. Naast de

5 of 8 cm M line topper van visco-elastisch schuim
Progressief meebewegende profilering
Ergonomische schouderzone

ergonomische schouderzone is de de M line Superior boxspring
voorzien van geprofileerd visco-elastisch schuim, wat ervoor
zorgt dat bedbodem en matras optimaal op elkaar zijn afgestemd.

SLOW MOTION MATRAS
• De M line boxsprings kunt u combineren met een M line Slow
Motion matras 3, 4, 5, 6, 7 of 8
• De Slow Motion 3 t/m 8 matrassen zijn ook gestoffeerd leverbaar.

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
7-zones pocketvering

Deze zijn geschikt voor M line toppers met visco-elastisch schuim
van 5 of 8 cm.
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Nieuw
design én
innovatieve
techniek

M line MULTI MOTION
M line introduceert de Multi Motion met vernieuwde techniek. Deze unieke
bedbodem ondersteunt de hybride technologie van de matras op de juiste
manier en is ontworpen om de eigenschappen van de matras te versterken.
De bodem is opgebouwd uit verende latten met daarop een 7-zones
minipocketvering. Door een zachte, ergonomische schouderzone krijgen de
schouders en rug precies de juiste ondersteuning. Ook het design is
vernieuwd en of u nu voor robuust, klassiek of modern gaat, het is allemaal
mogelijk. De Multi Motion is een hoogwaardige én comfortabele basis voor
alle Slow Motion matrassen en is door nieuwe ontwikkelingen in techniek,
constructie en design de perfecte oplossing voor een goede nachtrust. Want
goed slapen begint met de juiste techniek.

Hout zwart

Hout eiken

Hairpin warm
aluminium

Ronde poot
met voet zwart

Hairpin antraciet
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Nog meer
informatie over
de Multi Motion
of boxsprings?
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Zet- en drukfouten voorbehouden.

