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M line

SUPREME
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TOPPRESTATIES
KOMEN NIET
VANZELF.
Wij staan voor iedereen die alles uit de dag haalt. Voor
iedereen die onbewust topprestaties van zichzelf vraagt.
Dag in dag uit. Een leven lang.
Wij zijn M line. Wij maken van slapen geen romantiek zoals

M line

ELITE

anderen dat doen. Want wij weten dat slaap aan de basis ligt
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van elke prestatie. Hoe beter de slaap, hoe groter het effect.
Wij zijn M line. Wij helpen jou in de hectiek van alledag. Want
topprestaties komen niet vanzelf. Daarvoor zijn we constant

Uitstekende ondersteuning
Voortreffelijke drukverdeling

in beweging. Net als jij.

Sleep well. Move better.

M line

STAPPENPLAN
2

DYNAMIC SUPPORT

M line
18

STOFFEN

Goede ventilatie
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M LINE &
TOPSPORTERS.

M LINE SLEEP EXPERIENCE

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

M LINE EN NATIONAAL FONDS
KINDERHULP BUNDELEN KRACHTEN

gek. M line ondersteunt deze atleten met de beste matrassen, zodat zij iedere ochtend uitgerust en fit wakker worden.

‘Om overdag topprestaties te kunnen leveren, moet

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

je ’s nachts lekker slapen.’ Dat roepen we bij M line al
jaren. Maar een goede nachtrust is jammer genoeg niet
voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet voor kinderen.
Helaas leeft 1 op de 12 kinderen in Nederland in armoede
en jaarlijks krijgt Kinderhulp zo’n 3200 aanvragen die te
maken hebben met de herinrichting van de slaapkamer
van kinderen. Om bij deze aanvragen te hulp te schieten,
zijn we sinds 2020 trotse partner van Kinderhulp

Slapen op M line staat voor uitstekende
ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling en
optimale ventilatie. 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. Besluit je na
afloop ook thuis te kiezen voor een ultieme
nachtrust door een M line matras aan te
schaffen? Dan ontvang je de kosten van het
EuroParcs arrangement retour bij jouw aankoop.

en doneren wij onze M line retourmatrassen (de
matrassen die in de proefperiode van 120 dagen worden
teruggestuurd) aan kinderen die in armoede leven.
Want juist voor kinderen is goed slapen cruciaal, omdat
het lichaam en de hersenen nog volop in ontwikkeling
zijn. Zo proberen we er gezamenlijk voor te zorgen dat
kinderen heerlijk kunnen wegdromen.

Kijk ook op
WWW.EUROPARCS.NL/MLINE
Al sinds 2015 is M line onlosmakelijk
verbonden met zowel de schaats- als
de wielerploeg van Team JumboAls Official Sleep Supplier van de Koninklijke

Visma. Tijdens de drie grote
wielerrondes (Giro d’Italia, Tour de
France en Vuelta) volgen de
matrassen hun renners op de voet
door Italië, Frankrijk en Spanje. Zo
slaapt iedere renner elke nacht zoals
hij dat thuis gewend is, wat de
prestaties altijd ten goede komt.
Want optimaal herstel van het
lichaam is van groot belang na
intensieve etappes en kracht
metingen zowel op de weg als de
schaatsbaan.

Vanaf het voetbalseizoen 2021-2022 is M line aan de
Amsterdamse voetbalclub Ajax verbonden als Official
Sleep Supplier. De Nederlandse topclub wil het
maximale uit haar spelers halen en weet dat de
nachtrust een grote rol speelt voor het leveren van
topprestaties. M line ondersteunt Ajax met kennis en
producten op het gebied van slaap, rust en herstel. De
komende vier jaar wordt toegewerkt naar een optimaal
slaapklimaat binnen de club en wordt o.a. trainings
complex De Toekomst uitgerust met M line.

Nederlandse Voetbalbond (KNVB) faciliteert M line de
slaapgelegenheden in de KNVB Campus. Ook in het
spelershotel Woudschoten in Zeist vind je M line
producten wanneer de mannen of vrouwen van
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. Twee jaar later,
tijdens het WK in Frankrijk, werd wederom tot het
einde van de finale gebruik gemaakt van M line.

Sinds 2008 werkt M line nauw samen met het NOC*NSF
(Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport
Federatie). Tijdens de Olympische Zomer- en Winter
spelen slaapt TeamNL al jaren op matrassen en kussens
van M line. 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. Als je vier jaar lang naar
een toernooi toewerkt, is iedere dag topfit zijn immers
van groot belang.
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M LINE

Supreme

STEL DE M LINE
SUPREME NAAR EIGEN
WENS SAMEN MET
KEUZE UIT DIVERSE
HOOFDBORDEN, POTEN
EN STOFFEN.
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TIJDLOOS EN
ROBUUST
Een bed is allang niet meer alleen

M LINE

een plaats om te slapen, maar

Supreme

is echt dé plek om helemaal te
ontspannen. Waar je heerlijk
kan Netflixen en uitgerust
een ontbijtje kan eten. En dat
helemaal in jouw stijl. Robuust en
authentiek.
EEN WARE EYECATCHER
De uitgesproken uitstraling van
de M line Supreme maakt een
plek waar je kan genieten van je
rust, maar vooral ook van elkaar.
Combineer het tijdloze frame
met een robuust hoofdbord voor
een eigentijdse uitstraling. Met
stevige materialen en detail voor
afwerking vormt hij de perfecte
basis voor jouw nachtrust. Zo haal
je overdag weer alles uit de dag.
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CURVES,
SQUARE,
SMART.
VOOR ELKE STIJL
EEN ANDER
HOOFDBORD.
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M LINE SUPREME
Stel je eigen M line Supreme samen en creëer een slaapkamer waar jij je echt thuis voelt. Een ruimte die net zo
uniek is als jij. Geen opsmuk maar karakter. Alles kan en alles mag. Jouw persoonlijke combinatie van levendige
kleuren, stijlvolle hoofdborden en moderne poten.

• Tijdloze boxspring met luxe uitstraling.
• Naar smaak aan te passen dankzij ruime keuze uit
kwaliteitsstoffen, poten en hoofdborden.
• Zowel vlak als elektrisch verstelbaar verkrijgbaar.
Vlak

• Ook verkrijgbaar in een 1-persoons variant.
• Met 7-zones pocketvering.
• Met 3D antislip spiegel.
• Ook leverbaar met soft en firm gestoffeerd matras
in combinatie met een M line topper.
• 25 jaar garantie op draad-en framebreuk.

Elektrisch verstelbaar

HOOFDBORDEN

Curves

M LINE

ACCESSOIRES

Square

Smart 92, 102
of 112 cm hoog

Nachtkast Cube

LED-verlichting

POTENSETS
(Alle poten hebben een hoogte van 10 cm)

Supreme
Design eiken
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Design walnoot

Design zwart

Elegant

Triangle
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M LINE

Elite

GEEF JE EIGEN
M LINE ELITE VORM
EN KIES UIT DIVERSE
HOOFDBORDEN, POTEN
EN KLEUREN.
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STIJL EN
COMFORT
Luxe, stijl en comfort. De ultieme
plek om na een lange dag weer
heerlijk tot rust te komen. Dat
heerlijke en ontspannen gevoel
van een chique hotel, maar
dan met het warme gevoel van
thuis. Samen zorgen ze voor een
eclectisch geheel.
CITY CHIQUE
De M line Elite staat voor elegantie.
Met zijn elegante uiterlijk creëer
je in een handomdraai die ‘city
chique’ look in je slaapkamer. De
stijlvolle combinatie van luxe en
comfort zorgt daarnaast voor een
tijdloos ontwerp en een weldadige
nachtrust.

DE ELEGANTIE
VAN COMFORT

M LINE

Elite
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M LINE ELITE
Met de M line Elite ontwerp je zelf de ideale partner voor een goede nachtrust. Een stijlvolle en tijdloze toevoeging
aan ieder interieur dankzij de keuze uit diverse hoofdborden, sierlijke poten, duurzame stoffen en sfeervolle
kleuren. Met de M line Elite creëer je de bron van rust en kalmte die we allemaal zo goed kunnen gebruiken.

•E
 legante boxspring met slank design.
•N
 aar smaak aan te passen dankzij ruime keuze uit
kwaliteitsstoffen, poten en hoofdborden.
•Z
 owel vlak als elektrisch verstelbaar verkrijgbaar.
Vlak

•O
 ok verkrijgbaar in een 1-persoons variant.
•M
 et 7-zones minipocketvering.
•M
 et 3D antislip spiegel.
•O
 ok leverbaar met soft en firm gestoffeerd matras
in combinatie met een M line topper.
•2
 5 jaar garantie op draad-en framebreuk.

Elektrisch verstelbaar

HOOFDBORDEN

Cocoon

M LINE

ACCESSOIRES

Lines

Smart 82, 92
of 102 cm hoog

Nachttafel Float
eiken, walnoot of zwart

LED-verlichting

Elegant

Triangle

POTENSETS
(Alle poten hebben een hoogte van 18 cm)

Elite

Design eiken
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Design walnoot

Design zwart
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M LINE STAPPENPLAN
CREËER JE EIGEN DESIGN IN ENKELE STAPPEN.
Slapen is persoonlijk. Welke boxspring of bedbodem het best bij je past dus ook. Jouw keuze begint bij de basis: de bodem.
Daarna kies je het hoofdbord en de poten die jou aanspreken. Vervolgens bepaal je in welke kleur en stof de boxspring wordt
uitgevoerd, om tot slot jouw matras, topmatras en eventuele aanvullende opties te kiezen.
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Kies een boxspring
7-zones pocketvering

3D antislip spiegel

Supreme

Tijdloze en robuuste uitstraling

x

x

Elite

Moderne en slanke uitstraling

x

x

Kies de stijl van je hoofdbord
Afstand vanaf de grond tot onderkant i.c.m.
Supreme + poot 10 cm

Elite + poot 18 cm

Supreme

Smart
hoogte 92 /
102 / 112 cm

Curves
hoogte 113 cm

Square
hoogte 116 cm

2 cm*

10 cm

Elite

Smart
hoogte 82 /
92 / 102 cm

Lines
hoogte 103 cm

Cocoon
hoogte 93 cm

4 cm

12 cm

M line

STOFFEN

 * hoofdbord steunt op de grond door middel van 2 voetjes | Opgelet: Alle hoofdborden zijn zowel met boxspring Supreme als
met Elite te combineren. De combinatie heeft invloed op de afstand tussen de vloer en onderkant van het hoofdbord. Zie tabel.
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Kies uit de collecties op de pagina 19: Alpine, Crush, Leaf, Luca, Monolith, Page, Urban.

PAGE

MONOLITH

ALPINE

LEAF

CRUSH*

URBAN

LUCA

Cognac

Blush pink

Ivory

Stone

Anthracite

Navy

Light grey

Kies een potenset
Poothoogte
Supreme

Elite
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KEUZE UIT 29 STOFFEN

Maak een unieke kleurcombinatie

Design (eiken, walnoot, zwart)

10 cm

Elegant (zwart)

10 cm

Triangle (zwart)

10 cm

Design (eiken, walnoot, zwart)

18 cm

Elegant (zwart)

18 cm

Triangle (zwart)

18 cm

Kies je accessoires

Anthracite

Army

Petrol

Olive

Natural

Ashgrey

Hunter

Ocre

Jeans
blue

Steel

Onyx

Sky

Onyx

Dark blue

Grey

Espresso

Taupe

Liver

Te combineren met
Nachtkast Cube, inclusief legplank

Box Supreme

Box Elite

x

x

Nachttafel Float (blad in eiken, walnoot of zwart)*
LED-verlichting met USB-aansluiting

x
x

Lava

x

* kan enkel met poten van 18 cm gemonteerd worden.
Dark blue Dark grey

slaapcomfort met een M line matras
6	Ultiem
De boxsprings kunnen gecombineerd worden met de M line Slow Motion of Iconic matrassen. Wilt u liever een M line topper
met gestoffeerde matrassen, dan kunt u voor een soepele of stevige pocketvering kiezen. Zie de prijslijst voor meer info.

Taupe

STOFFEN DIE EVEN MOOI
ALS DUURZAAM ZIJN

* Hoofdbord Curves kan niet in Crush.

18

19

MEER
INFORMATIE?
Bekijk ook onze Multi Motionen matrassenbrochure
of kijk op www.mline.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

