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Goed slapen
begint met
de juiste
techniek
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Superior
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7-zones pocketvering
Dry-Mesh afdeklaag met antislip

Een goede nachtrust begint met de
juiste ondersteuning, drukverlaging

M LINE

Multi Motion
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en optimale ventilatie. Kortom, met
alles wat u van een M line matras
gewend bent. De volgende stap is
een bedbodem die de technologie
van uw matras ondersteunt en de
eigenschappen ervan versterkt. De
nieuwe M line boxspring of Multi
Motion is zo’n bodem.
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Stappenplan

M LINE
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Stoffen
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Ergonomische schouderzone
Progressief meebewegende profilering
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M LINE & TOPSPORTERS

M LINE SLEEP
EXPERIENCE

Topsport is keihard trainen, letten op je voeding
en vooral ook goed slapen. In de nacht herstelt het

Slapen op M line staat voor uitstekende ondersteuning,

lichaam het best van alle inspanningen overdag.

voortreffelijke drukverdeling en optimale ventilatie.

Dat topsporters op weg naar topprestaties waarde
hechten aan een goed matras, is dan ook niet gek.

Als Official Sleep Supplier van de Koninklijke

M line ondersteunt deze atleten met de beste

Nederlandse Voetbalbond (KNVB) faciliteert M line

matrassen, zodat zij iedere ochtend uitgerust en

de slaapgelegenheden in de KNVB Campus. Ook in

fit wakker worden.

het spelershotel Woudschoten in Zeist vindt u M line
producten wanneer de mannen of vrouwen van

“Het optimaliseren van
de nachtrust is
voor veel atleten de
sleutel tot succes.”

Oranje zich in Nederland voorbereiden op een
interland. De samenwerking kwam tot stand in de
aanloop naar het EK 2017 voor vrouwen in eigen
land. De Oranje Leeuwinnen sliepen tijdens dit
toernooi op hun eigen M line matras en werden
uiteindelijk gekroond tot Europees Kampioen.

Dat kunnen we natuurlijk vaak zeggen en schrijven, maar
er is eigenlijk maar één manier om M line écht te ervaren:
door er zelf op te slapen.
In samenwerking met EuroParcs bieden we daarom een
speciaal M line-overnachtingsarrangement aan in een
Sinds 2008 werkt M line nauw samen met

resort naar keuze. Besluit u na afloop ook thuis te kiezen

het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité

voor een ultieme nachtrust en schaft u een M line matras

* Nederlandse Sport Federatie). Tijdens

aan? Dan ontvangt u de kosten van het EuroParcs

Olympische Zomer- en Winterspelen slaapt

arrangement retour bij uw aankoop.

TeamNL al jaren op matrassen en kussens
van M line. Daarnaast is M line intensief

Slaap lekker!

betrokken bij het onderzoek van de Radboud
Universiteit Nijmegen en het NOC*NSF naar
de effecten van een goede nachtrust op
prestaties van topsporters. Als je vier jaar
lang naar een toernooi toe werkt, is iedere
dag topfit zijn immers geen overbodige luxe.

Al sinds 2015 is M line onlosmakelijk verbonden
met zowel de schaats- als de wielerploeg van
Team Jumbo-Visma. Tijdens de drie grote
wielerrondes (Giro D’Italia, Tour de France,
Vuelta) volgen de matrassen hun renners op
de voet door Italië, Frankrijk of Spanje. Zo
slaapt iedere renner elke nacht zoals hij dat
thuis gewend is, wat de prestaties altijd ten

“M line wordt
al jaren
aanbevolen door
topsporters.”

goede komt. Want optimaal herstel van het
lichaam? Dat is van groot belang na intensieve
etappes en krachtmetingen op de schaatsbaan.
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EEN HYBRIDE SAMENSPEL TUSSEN BED EN MATRAS

7-zones pocketvering
Dry-Mesh afdeklaag met antislip

De M line Boxspring en Multi Motion, geïntegreerde slaapsystemen
M line introduceert een systeem dat is uitgerust met een

De M line slaapsystemen zijn ontworpen om de unieke

hybride techniek. Dezelfde techniek als u kent van onze

eigenschappen van de M line Cool Motion matrassen te

matrassen. Het resultaat? Een perfecte samenwerking

versterken. Anders dan gewone systemen zijn ze uitgerust met

tussen bed en matras, waarbij uitstekende ondersteuning,

een hybride combinatie van pocketveren en visco-elastisch

drukverdeling en ventilatie naar een nóg hoger niveau

schuim. Dit schuim vormt zich exact naar de contouren van

zijn getild. Dit alles betekent comfort dat zich niet alleen

uw lichaam en door de open celstructuur ventileert het als de

’s nachts terugbetaalt, maar ook overdag.

beste. Net als onze matrassen blinken de M line bedden uit in
ondersteuning, drukverdeling en ventilatie.

Ergonomische schouderzone
Progressief meebewegende profilering

GEGARANDEERDE ZEKERHEID!
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100 DAGEN OMRUILGARANTIE

Om het comfort van M line matrassen
goed te kunnen ervaren, heeft u
100 dagen omruilgarantie op alle
1-persoons M line matrassen.*
M line Intense
Gestoffeerd Cool Motion matras met topper
6

TOT 10 JAAR GARANTIE

M line producten zijn voorzien
van uitstekende productgarantie,
oplopend tot wel 10 jaar!*

DUURZAAMHEID

Dankzij uitvoerige testen van TÜV,
LGA en het Ergonomisch instituut
München is de kwaliteit gewaarborgd.

M line Multi Motion
Niet gestoffeerd Cool Motion matras
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M LINE

Intense

De M line Intense heeft een klassieke uitstraling, terwijl hij van binnen hypermodern
is. Net als uw matras is deze boxspring namelijk uitgerust met de hybride combinatie
van pocketveren en visco-elastisch schuim. Dat maakt de Intense tot een boxspring die
optimaal samenwerkt met uw M line matras. Samen vormen ze een team waarin alles
draait om intensieve drukverlaging, ondersteuning en ventilatie. Kiest u voor de M line
Intense, dan kiest u voor een optimale slaaphouding en dito nachtrust.

HYBRIDE SLAPEN
VOOR EEN WELDADIGE
NACHTRUST

STEL EENVOUDIG EN GEHEEL NAAR EIGEN SMAAK UW
FAVORIETE BOXSPRING SAMEN OP WWW.MLINE.NL
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M LINE

Intense

M LINE INTENSE
• Boxspring met hybride techniek en klassieke, luxe uitstraling
• Zowel vlak als elektrisch verstelbaar verkrijgbaar
• Naar smaak aan te passen dankzij ruime keuze uit
kwaliteitsstoffen, poten en hoofdborden
• Optioneel in deelbare uitvoering verkrijgbaar
• Met 7-zones pocketvering

COOL MOTION MATRAS
• De Intense kunt u combineren met de
M line Cool Motion 1 t/m 8.
• De Cool Motion matrassen 3 t/m 8 zijn gestoffeerd leverbaar.
Hierbovenop legt u een 5 of 8 cm hoge M line topper van
visco-elastisch schuim.

Vlak

Elektrisch verstelbaar

KEUZE UIT 3 HOOFDBORDEN

Sleep
10

POTENSETS M LINE INTENSE

Energy

Luxury (meerprijs)

Ronde poot met voet
aluminium

Ronde poot aluminium

Blokpoot
aluminium kleur

Blokpoot
wengé

Ronde poot met wiel zwart
(meerprijs a.g.v. deelbare uitvoering)

Blokpoot
licht eiken

Poot frame
blauw (meerprijs)

Poot frame
wit (meerprijs)

Poot frame warm
aluminium (meerprijs)

Poot frame
antraciet (meerprijs)
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M LINE

Superior

Lange tijd bepaalde de hoogte van een boxspring de mate van comfort. De M line
Superior bewijst dat een slank design wel degelijk topcomfort kan bieden. Door het
gebruik van een revolutionair frame met mini-pocketveren is de hoogte teruggebracht
tot slechts de helft van een gewone boxspring.
Naast het ranke en slanke design onderscheidt de Superior zich ook door een superieure
ondersteuning. Hij heeft namelijk een ergonomische schouderzone, net als uw matras,
en geprofileerd visco-elastisch schuim. De boxspring beweegt mee met uw matras en de
ondersteunende zones komen volledig tot hun recht. Comfort 2.0 noemen we dat.

TECHNIEK
ÉN DESIGN IN
OPTIMA FORMA

STEL EENVOUDIG EN GEHEEL NAAR EIGEN SMAAK UW
FAVORIETE BOXSPRING SAMEN OP WWW.MLINE.NL
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M LINE

Superior

M LINE SUPERIOR
• Boxspring met hybride techniek en innovatief slank design
• Voorzien van ergonomische schouderzone en progressief
meebewegend schuim
• Zowel vlak als elektrisch verstelbaar leverbaar
• Op uw smaak aan te passen door ruime keuze uit kwaliteitsstoffen,
design poten en hoofdborden
• Elektrisch verstelbaar standaard met led-uitstapverlichting.
• Optioneel: design nachttafels Wave
• Met 7-zones pocketvering

COOL MOTION MATRAS
• De Superior kunt u combineren met de
M line Cool Motion 1 t/m 8.
• De Cool Motion matrassen 3 t/m 8 zijn gestoffeerd leverbaar. Hierbovenop
legt u een 5 of 8 cm hoge M line topper van visco-elastisch schuim.
Vlak

Elektrisch verstelbaar

KEUZE UIT 3 HOOFDBORDEN

Energy
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POTENSETS M LINE SUPERIOR

Rest (meerprijs)

Comfort (meerprijs)

Design poot metaal

Design poot metaal
met stoffen inlay
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M LINE

Multi Motion

De Multi Motion bedbodem is het schoolvoorbeeld van slim design. Deze unieke
bedbodem ondersteunt de hybride technologie van uw matras en is speciaal
ontworpen om de matraseigenschappen te versterken. De Multi Motion blinkt uit
in ventilatie en veerkracht. Dankzij tal van opties en accessoires is hij helemaal
naar uw persoonlijke wens samen te stellen. Met zijn vernieuwde techniek,
stevige constructie en strakke ontwerp is deze bodem de ideale partner voor
alle Cool Motion matrassen. En uw ideale basis voor een ongestoorde nachtrust.
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ELEGANTIE
MET
VEERKRACHT
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M LINE

Multi Motion

DESIGN OP MAAT
De Multi Motion is met zijn opvallend strakke uiterlijk echt
een bed voor designliefhebbers. U plaatst de bedbodem
gemakkelijk vrijstaand en past het volledig naar eigen
voorkeur aan. Het hightech frame heeft een hoge draagkracht
en is zowel vlak als elektrisch verstelbaar verkrijgbaar. De
verstelbare variant is standaard uitgerust met een draadloze
soft touch handbediening met handige zaklampfunctie.

MULTI MOTION BEDBODEM
• Strak en tijdloos design
• Met 7-zones mini-pocketvering
• Ergonomische schouderzone
• Ventilatielaag met antislip
• De perfecte combinatie met alle Cool Motion matrassen
Vlak

Elektrisch verstelbaar

KEUZE UIT 2 HOOFDBORDEN

KEUZE UIT 2 VOETBORDEN

Dawn
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Dusk

Dawn

POTENSETS M LINE INTENSE

Dusk

Hout zwart
(meerprijs)

Hout eiken
(meerprijs)

Hairpin warm aluminium
(meerprijs)

Ronde poot
met voet zwart

Hairpin antraciet
(meerprijs)
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CREËER UW EIGEN DESIGN
IN 7 STAPPEN

4

Slapen is persoonlijk. Welke boxspring of bedbodem het best bij u past dus ook. Uw keuze begint bij de basis: de

6

2

bodem. Daarna kiest u het hoofdbord en de poten die u aanspreken. Vervolgens bepaalt u in welke kleur en stof
de boxspring wordt uitgevoerd, om tot slot uw matras, topmatras en eventuele aanvullende opties te kiezen.

5
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M LINE INTENSE EN SUPERIOR
1

2

3

4

M LINE MULTI MOTION

Kies uw pocketboxspring

Intense

Basis (B 140/160/180/200 x L 190/210/220 cm)

7-zones pocketvering 7-zones pocketvering

Superior

1

7-zones pocketvering
Ergonomische
schouderzone

Klassieke box
met luxe uitstraling

Innovatief design

3D-gespiegeld ventilatie
oppervlak met antislip

Hoofdbord Sleep

+

-

Hoofdbord Energy

+

-

Hoofdbord Luxury

meerprijs

-

Hoofdbord Rest

-

meerprijs

Voetbord Dusk

Hoofdbord Comfort

-

meerprijs

Voetbord Dawn

Hoofdbord Superior Energy

-

+

2

Kies uw potenset

6

Kies uw voetbord

Zijpanelen (2stk)
Kies uw potenset

Blokpoot (eiken, wengé of aluminium kleur)

+

-

Hout (zwart of eiken)

Ronde poot (aluminium, zwart of alu voet)

+

-

Hairpin (antraciet of
warm aluminium)

-

Design poot metaal

-

+

Design poot met stof inlay

-

meerprijs

Kies uw unieke kleurcombinatie

Ronde poot met
voet zwart
5

Ultiem slaapcomfort met een M line matras (zie pagina 22 t/m 23)

Progressief meebewegende profilering

Kies uw kleurcombinatie

Ergonomische schouderzone

Zie pagina 23
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Extra optie

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
2 cm visco afdeklaag

De boxsprings kunnen gecombineerd worden met de M line Cool Motion 1 t/m 8

Vlak

De Cool Motion 3 t/m 8 matrassen zijn gestoffeerd leverbaar (meerprijs)

Elektrisch verstelbaar

7-zones pocketvering

Maak een geheel van uw slaapsysteem met een luxe M line topper (bij een gestoffeerd matras).

Voet- en/of zijbeugel
(alleen bij elektrisch)

Dry-Mesh afdeklaag met antislip

Kies uit topper (5cm) of Luxe topper (8 cm). Verkrijgbaar in Soft en Firm variant.
Split
7

Kies uw hoofdbord
Hoofdbord Dawn

3

4

Frame onderstel (blauw, aluminium, antraciet, wit) meerprijs

3

Hoofdbord Dusk

Kies uit de collecties op de pagina 23: Mine, Urban, Byte, Side, Kiss of Seven
5

Kies uw Multi Motion

Ergonomische
schouderzone

Kies uw hoofdbord

1

meerprijs

meerprijs

Elektrisch verstelbaar

meerprijs

meerprijs

Deelbare uitvoering

meerprijs

-

Design nachttafel wave

-

meerprijs

7-zones pocketvering

Extra optie

Ook wat het matras betreft, heeft u volop keuze. Afhankelijk van onder andere uw slaaphouding,
lichaamsbouw, warmtegevoeligheid en eventuele fysieke klachten gaat u voor het matras dat

+ Deze optie is wel mogelijk
- Niet mogelijk

perfect aansluit bij uw slaapwensen. Het M line Cool Motion matras kent acht uitvoeringen.
Zeker weten dat er een bij zit die u optimale nachtrust bezorgt.

STEL NU UW BOXSPRING SAMEN OP WWW.MLINE.NL
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KEUZE UIT 35 SFEREN

STOFFEN
DIE EVEN MOOI
ALS DUURZAAM
ZIJN

Stofgroep 1
Mine

Urban

Byte

Side

Kiss

Crush

Seven

Liver

Ocre

Blossom

Anthracite

Iceblue

Antracite

Navy

Graphite

Cream
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Stofgroep 2 (meerprijs)

Dolphin

Chocolate

Lime

Onyx

Eucalyptus

Plumb

Rust

Mint

Grey

Onyx

Liver

Navy

Grey

Graphite

Sepia

Sapphire

Pistachio

Stone

Taupe

Khaki

Cream

Espresso

Onyx

Espresso

Orce

Grey
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Meer
informatie?
BEKIJK OOK ONZE MATRASSENBROCHURE
OF KIJK OP WWW.MLINE.NL

