ACTIVE
PILLOW

129,M line ACTIVE PILLOW
De juiste keuze van een hoofdkussen is
onmisbaar voor een optimale nachtrust.
Een kussen zorgt namelijk voor ondersteuning
van nek en hoofd en is daarmee bepalend
voor een gezonde slaaphouding. Daarnaast
speelt een kussen een belangrijke rol in de
regulering van vocht en warmte. Ontdek het
M line Active Pillow; het perfecte kussen
voor elk seizoen.
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* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

HET JUISTE KUSSEN
VOOR ELK SEIZOEN.
Natuurlijk is ondersteuning het hele jaar door belangrijk

Het bijzondere ontwerp van het M line Active Pillow maakt

en daarom bevat het Active Pillow een combinatie van

gebruik van twee afzonderlijke kussenzijden.

drukverlagend (visco elastisch schuim) en ventilerend

De gebruikte materialen zijn daardoor precies afgestemd

materiaal (polyfiber) voor een optimale ondersteuning.

op de specifieke eigenschappen die per seizoen gevraagd

Maar met het afwisselen van de seizoenen veranderen de

worden. Zo zorgt de open 3D-toplaag aan de grijze

eisen die we stellen aan ons kussen. Waar we in de winter

zomerzijde voor optimale warmteafvoer en ventilatie.

behoefte hebben aan het vasthouden van warmte, hebben

De toplaag van het kussen kenmerkt zich juist door

we in de zomer juist meer behoefte aan afvoer van

warmtevasthoudende eigenschappen.

diezelfde lichaamswarmte en ventilatie. Het innovatieve
Active Pillow van M line combineert deze op het eerste
oog moeilijk verenigbare eigenschappen in één kussen.

Toplaag kenmerkt zich door
warmtevasthoudende
eigenschappen.

Twee afzonderlijke
kussenzijden.

Open 3D-toplaag aan de
zomerzijde voor optimale
warmteafvoer en ventilatie.

Kijk ook op
WWW.MLINE.NL

* Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Het M line Active Pillow is
OEKO-TEX 100® getest. De
hoes is wasbaar en geschikt
voor mensen met allergieën.

