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ACT RESPONSIBLE.
SLEEP WELL.

Wout

van A
ert

Belgisch veldrijder en wielrenner
Team Jumbo-Visma.

Kijk ook op
MLINE.NL/MATRASSEN/
GREEN-MOTION-MODULAR

GROEN
PRESTEERT
BETER!
Jij kan keer op keer je grenzen verleggen. Steeds een

EEN VOLLEDIG MODULAIR MATRAS MET EEN OPTIMALE VENTILATIE.

stapje verder gaan. Voor een duurzaam vandaag en
morgen. Want topprestaties komen niet vanzelf. Het

Jaarlijks worden er in Nederland alleen al ongeveer anderhalf

Met het Green Motion Modular matras slaap je duurzaam,

nieuwe Green Motion Modular matras is dan ook de

miljoen matrassen weggegooid. Daarom gaan wij het anders

zonder af te doen aan kwaliteit en comfort. Het matras

nieuwste topprestatie van M line. Een duurzaam en

doen. Het Green Motion Modular matras van M line is eerlijk en

excelleert in goede vochtregulatie. De twee Labyrinth lagen

modulair matras met een uitstekende ondersteuning

duurzaam. Omdat de verschillende onderdelen van het matras

bevatten uitstekende ventilatie-eigenschappen waardoor vocht

voor een optimaal slaapcomfort. Zo maak jij het

niet verlijmd zijn, kunnen ze zeer eenvoudig gescheiden en

systematisch afgevoerd wordt. De Green Motion Modular is dan

verschil. Voor jezelf én voor de wereld.

gerecycled worden. Zo komen we in actie om de tekorten

ook uitermate geschikt voor mensen die het snel warm hebben.

rondom grondstoffen zoveel mogelijk tegen te gaan. Samen

De ademende materialen voorkomen dat warmte vastgehouden

gaan we op weg naar een groenere wereld. Voor onszelf en de

wordt, wat niet alleen zorgt voor een koel, maar ook voor een

volgende generaties.

fris en hygiënisch matras. Zo voorkom je broeierige nachten en

Sleep well. Move better.

word je iedere dag weer boordevol energie wakker.

OFFICIAL SLEEP SUPPLIER:
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100 DAGEN
PROEFSLAPEN

TOT 10 JAAR
GARANTIE

Om het comfort van M line
matrassen goed te ervaren, kun
je 100 dagen proefslapen op alle
1-persoons M line matrassen.*

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

* Vraag naar de voorwaarden of kijk op mline.nl

DUURZAAMHEID
De grondstoffen van het M line Green
Motion Modular matras kunnen weer
opnieuw worden gebruikt. Hierdoor
ontstaat er minder afval en dragen
we bij aan een duurzame toekomst.

EEN GOEDE
NACHTRUST
OP EEN
VERANTWOORD
MATRAS

Green motion

MODULAR
Gisteren, vandaag en morgen. Al onze acties hebben invloed op de aarde.
Daarom zetten we stappen naar een groener leven. De Green Motion Modular
is dan ook een matras gemaakt van unieke recyclebare materialen. Omdat de
materialen niet zijn verlijmd kunnen ze gemakkelijk worden teruggebracht naar
de oorspronkelijke grondstoffen. Zo ontstaat er minder afval en helpen we om de
grondstoffenschaarste tegen te gaan. En dat met het comfort dat je van
M line gewend bent. Geniet van een duurzamere nachtrust. Nu én in de toekomst.
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Green Motion

MODULAR

MODULAIR
De onderdelen in het matras zijn niet
verlijmd met elkaar waardoor je alle
onderdelen eenvoudig kunt scheiden
om te recyclen. Zo kunnen er weer
nieuwe matrassen van worden gemaakt.

De Green Motion Modular is voorzien van een
basislaag met side-to-side pocketveren. Dat wil
zeggen dat de pocketveren helemaal doorlopen
tot aan de zijkanten van het matras, resulterend in
een perfecte ergonomische ondersteuning.
VENTILEREND LABYRINTH
Sommigen mensen hebben het ’s nachts snel
warm in bed. De Labyrinth lagen van de Green

Ventilerend Labyrinth

Motion Modular zijn dan ook ontworpen om de

De twee lagen labyrinth
ventileren goed en zijn
zeer hygiënisch door
de open structuur.

ventilatie te optimaliseren. De open lagen laten
lucht en vocht namelijk veel beter en sneller door
dan traditioneel schuim, waardoor jij profiteert
van een goede warmteafvoer en een optimale

100% polyester anti-slip

De volledig recyclebare
binnenhoes is voorzien van
een 100% polyester anti-slip.

vochtregulatie. Door deze uitstekende
ventilatie-eigenschappen ervaar je een heerlijk
slaapklimaat en krijg je het ’s nachts nooit te

Side-to-side pocketvering

warm. Zo geniet je niet alleen van een koel en

Een goede ondersteunende basislaag
met stevige pocketveren tot aan de
zijkanten voor optimaal comfort.

hygiënisch matras, maar ook van een prettige en
ongestoorde nachtrust.

DROOM VAN
EEN DUURZAME
WERELD
Je bepaalt zelf je ideale ondersteuning. Het
matras is verkrijgbaar met een medium of firm
labyrint toplaag. Hierdoor wordt het matras

GOEDE VENTILATIE
DOOR LABYRINTH

harder of zachter en is het dus volledig af te
stemmen op jouw lichaam.
EEN VOLLEDIG MODULAIR MATRAS
De onderdelen worden omhuld door een
binnenhoes, voorzien van een 100% polyester
anti-sliplaag. Dit zorgt ervoor dat de verschillende

Ventilerend

onderdelen in de hoes goed op hun plek blijven

Labyrinth toplagen reinigbaar

zitten. Aan het einde van de levenscyclus van het

Hygiënisch en anti-allergisch

matras is deze binnenhoes, net als alle andere
onderdelen van de Green Motion Modular, weer
volledig te hergebruiken.
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Traditioneel slaapcomfort
Ecologisch verantwoord

MEER
INFORMATIE?
Bekijk ook onze Multi Motion-,
boxspring- en andere matrassenbrochures
of kijk op www.mline.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

