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Al sinds de ontwikkeling van ons allereerste 
slaapsysteem laten we ons iedere dag weer 
inspireren door alles wat we voelen, zien en 
horen. Daarbij gaan we op zoek naar nieuwe, 
unieke en hoogwaardige combinaties van 
sensaties en leggen we verbindingen met laatste 
trends en technologische ontwikkelingen.
 
Want we zijn ervan overtuigd dat we alleen op 
die manier boxsprings en ledikanten kunnen 
ontwikkelen die écht aansluiten bij de wereld  
van de mensen die erop slapen. Nu én in de 
toekomst. Zodat zij iedere dag weer vól energie in 
het leven staan. En zodat onze slaapsystemen op 
hun beurt weer inspiratie vormen voor 
vernieuwende ideeën en plannen. 
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KLASSIEK  
MET EEN  

MODERNE TOUCH 

Durf spanning te zoeken, durf 
te kiezen voor je eigen stijl. 
Contrasten zijn er om gezien te 
worden. Gestoffeerde matrassen 
in een andere kleur dan de 
boxspring… Waarom niet?  
Door het maken van verrassende 
combinaties van stijlen en stoffen 
ontstaat een uniek samenspel.
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Intense



HYBRIDE SLAPEN 
VOOR EEN 

WELDADIGE 
NACHTRUST

             M LINE

Intense
Je omgeving inspireert in alles  
wat je doet. De natuur vormt daarin 
geen uitzondering.  
Zachte nudetinten zoals de Urban 
Liver stoffering zorgen voor een 
rijke uitstraling. Deze poedertinten 
zijn heel neutraal, maar geven de 
slaapkamer tegelijkertijd karakter 
en een warme uitstraling. 



WEG VAN  
GEBAANDE  

PADEN

Klaar met kaders. Geen tijd  
voor gewoonten. Een frisse kijk 
doorbreekt vaste patronen en 
brengt in beweging. De ranke 
vormen van deze boxspring zijn  
een welkome afwisseling op de 
norm van vierkant en massief.  
Een baken van rust en kalmte 
dankzij organische vormen en de 
natuurlijke kleuren en texturen.
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TECHNIEK  
ÉN DESIGN IN  

OPTIMA FORMA

              M LINE

Superior
Roestkleuren zijn ruig, warm en de 
trend van dit moment. Combineer 
deze trend met uni kleuren of met 
natuurlijke materialen zoals leer, 
wol en zachte stoffen om een 
contrast te creëren. Een eigen
zinnig design dat gemakkelijk  
zijn plek vindt als middelpunt in 
iedere ruimte. 



Overtuigend maar altijd vol met 
stijl. De strakke vormen van deze 
boxspring voelen elegant aan. 
Geen losse poten, maar één frame. 
En de robuuste Mine Graphite 
stoffering maakt het af volgens de 
allerlaatste trends.  
Je moet je inhouden om het 
materiaal niet te aaien.  
Poging mislukt? Nobody can blame 
you… het was de stof.
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Intense

RIJKE STOFFEN  
EN MATERIALEN



MEER ZONES,  
ULTIEM COMFORT

                  M LINE

Intense
Van stille wateren met diepe 
gronden. Ogenschijnlijk kalm en 
evenwichtig. In natuurlijke, aardse 
tint. Waarbij de kenmerkende, 
doorlopende lijn in het hoofdbord  
al voor spanning zorgt. Subtiel 
maar onderscheidend en 
aangenaam aanwezig. 



Scherpe randen zijn niet nodig  
om te prikkelen. Waar oneindige, 
ronde vormen hun ruimte opeisen, 
kijkt niemand meer om naar  
dertienindozijn. Anders zijn is  
geen doel. Eigen zijn wel.
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Multi Motion

ELEGANT MET 
VEERKRACHT



JOUW WENSEN,  
JOUW MULTI MOTION

                       M LINE

Multi Motion Alles op kleur. Niemand die je stopt  
in jouw explosie van stijlen. Doe wat 
je wil. Jouw dag, jouw nacht… jouw 
leven. Lef? Ja graag!



Postbus 57, 5400 AB Uden
Official authorised M line dealer

Zet- en drukfouten voorbehouden.


