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EEN VOLLEDIG DUURZAAM MATRAS MET ONGEKEND LIGCOMFORT.

Gisteren, vandaag en morgen. Al onze acties hebben invloed op 

de aarde. Daarom zetten we stappen naar een groener leven.  

De Green Motion serie van  M line bevat daarom matrassen 

gemaakt van unieke recyclebare materialen. Omdat materialen 

niet zijn verlijmd, of met niaga cohesie, kunnen ze gemakkelijk 

worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstoffen.  

Zo ontstaat er minder afval en helpen we om de grondstoffen-

schaarste tegen te gaan. En dat met het comfort dat je van 

M line gewend bent. 

In Nederland alleen al worden elk jaar ongeveer anderhalf 

miljoen matrassen weggegooid. In Europa zijn dit er zelfs 35 

miljoen en in de Verenigde Staten 20 miljoen. Het wordt dus tijd 

om daarbij stil te staan. Maar zonder afbreuk aan comfort. 

De circulaire en modulaire Green Motion matrassen van M line 

staan voor duurzaamheid en kwaliteit. Ook na jarenlang intensief 

gebruik en vele comfortabele nachten kunnen de gebruikte 

grondstoffen worden hergebruikt voor de productie van een 

nieuw matras. Hierdoor worden er geen materialen verspild of 

vernietigd aan het einde van de levensduur en helpen we de 

schaarste rondom grondstoffen te verminderen. De verschillende 

type Green Motion matrassen hebben elk hun eigen unieke 

eigenschappen, en zijn allemaal uitgerust met een soft en firm 

toplaag. Zo profiteer jij iedere nacht weer van een goede 

nachtrust op een verantwoord matras. En heb je overdag weer 

meer dan genoeg energie voor je volgende topprestatie.

SLEEP WELL.
ACT RESPONSIBLY.

Kijk ook op 
MLINE.NL/MATRASSEN

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

100 DAGEN 
PROEFSLAPEN

Om het comfort van M line 
matrassen goed te ervaren, kun 
je 100 dagen proefslapen op alle 

1-persoons M line matrassen.*

TOT 10 JAAR 
GARANTIE

M line producten zijn voorzien 
van uitstekende productgarantie, 

oplopend tot wel 10 jaar!*

GROEN 
PRESTEERT BETER!
Jij kan keer op keer je grenzen verleggen. Steeds een stapje verder gaan. Voor een duurzamer vandaag en morgen. En daar komt 

een goede nachtrust bij kijken, want wie goed slaapt presteert beter. Topprestaties komen immers niet vanzelf. Daarom werkt M line 

nauw samen met verschillende topsporters en sportbonden. Topsport is namelijk keihard trainen, letten op je voeding maar vooral 

goed slapen. In de nacht herstelt het lichaam het beste van alle inspanningen overdag. En hoe kan dat nou beter dan op een duurzaam 

matras? Zo maakt M line het verschil. Voor jou en voor de wereld. 

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 Official Sleep Supplier van de Koninklijke 

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. 

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. 

M line ondersteunt Ajax daarbij met 

kennis en producten op het gebied 

van slaap, rust en herstel.

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 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. 

* Vraag naar de voorwaarden of kijk op mline.nl



Green Motion 1 & 2

Dit circulaire matras is opgebouwd uit een basislaag van 

pocketveren, met 3 comfortzones. Het matras is 22 cm 

hoog en zorgt voor een goede ergonomische 

ondersteuning op de juiste plaatsen van het lichaam. De 

Green Motion 1 beschikt over een soft pocketveer. Deze is 

zachter dan de firm pocketveer van de Green Motion 2.

ELASTISCHE 3D COMFORTLAGEN VOOR EEN 

OPTIMALE VENTILATIE

De Green Motion 1 & 2 hebben een toplaag van 4.5 cm die 

bestaat uit 3 elastische 3D lagen gemaakt van polyester. 

Deze lagen vormen zich perfect naar de contouren van het 

lichaam waardoor je gegarandeerd bent van een goede en 

comfortabele nachtrust. De Green Motion Circular blinkt 

uit in ventilatie door de open structuur van de toplaag. 

Zo behoud je een aangename temperatuur gedurende de 

nacht. Daarnaast zorgt het 3D gebreide polyester voor een 

uitstekende vochtregulatie waardoor bacteriën en schim-

mels geen kans krijgen om zich te nestelen. Dit maakt het 

matras dan ook zeer geschikt voor mensen met allergieën. 

VOLLEDIG CIRCULAIR

De tijk van het matras heeft het vertrouwde comfort van 

de andere M line matrassen, maar is gemaakt van 100% 

polyester. Samen met de stalen veren en de polyester 3D 

comfortlaag is deze, aan het einde van de levenscyclus van 

het matras weer volledig te hergebruiken.

NIAGA® LABEL

Groen presteert beter! Daarom is de Green Motion 1 & 2 

voorzien van het Niaga® label. Zo weet je zeker dat je 

matras is ontworpen voor hergebruik. Door de QR code 

op het label te scannen kun je het productpaspoort 

inzien. Hierin staat precies beschreven van welke 

materialen het matras gemaakt is. Ook vind je hier 

informatie betreft het inleveren van het matras, zodat 

deze ook daadwerkelijk gerecycled kan worden. Zo help je 

de grondstoffen te behouden en gaan we samen op weg 

naar een groenere wereld.

Lucht beweegt dankzij de open 
structuur gemakkelijk door de 
toplagen heen, wat zorgt voor 
een goede ventilatie en 
uitstekend slaapklimaat. 

Zorgt voor een goede
ergonomische ondersteuning. 
Verkrijgbaar in een soft en 
firm variant.

Elastische 3D comfortlagen

Tijk van 100% polyester

NIAGA®

LABEL

GOEDE 
VENTILATIE

Gezoneerde pocketvering

NIAGA® LABEL 
Niaga® herontwerpt producten zodat de waardevolle 
materialen waar ze van gemaakt zijn behouden kunnen 
blijven na gebruik. Zo wordt afval verleden tijd. Samen 
met onze partners ontwerpen we voor hergebruik.  
Scan het Niaga® label aan het matras, en je ziet 
precies waar het product van gemaakt is en  
hoe je het retour kunt sturen na gebruik. 

Duurzame fabrikant

Afritsbare en wasbare tijkBrandveilig (fire retardant)

Niet keren of draaien

Ventilerend Soepele schouderzone

Ecologisch verantwoord

Traditioneel slaapcomfort

SCAN DE QR CODE 
EN ONTDEK HET 

CIRCULARITY PASSPORT



Green Motion 3 & 4

De modulaire Green Motion 3 & 4 zijn opgebouwd met 

een laag side-to-side pocketveren. Dat wil zeggen dat de 

pocketveren helemaal doorlopen tot aan de zijkanten van 

het matras, wat resulteert in een perfecte ergonomische 

ondersteuning. Daarnaast zijn de matrassen voorzien van 

een innovatieve visco-elastische toplaag, met daaronder 

een ventilerende innovatieve labyrinth onderlaag. De 

Green Motion 3 beschikt over een soft pocketveer en de 

Green Motion 4 is voorzien van een firm pocketveer. 

Beide matrassen zijn 26 cm hoog.

 

EEN VOLLEDIG MODULAIR MATRAS

De Green Motion 3 & 4 zijn 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 de grondstoffenschaarste 

tegen te gaan. Met het comfort dat je van M line gewend 

bent door de bovenste visco-elastische toplaag

TOPLAAG MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Net als bij de Cool en Slow Motion matrassen van de 

M line collectie maken we bij de Green Motion 3 & 4 

gebruik van opencellig visco-elastisch schuim in de 

toplaag. Dit laat lucht, warmte en vocht beter door dan 

traditioneel schuim, terwijl jij profiteert van dezelfde 

drukverlagende eigenschappen. Naast een behaaglijk 

slaapklimaat zorgt de hoge reactiesnelheid van het 

schuim ervoor dat je je gemakkelijker kan omdraaien. 

Daarnaast wordt je rug beter ondersteund. Dit omdat het 

matras sneller reageert op jouw bewegingen. 

VOOR JEZELF  
ÉN VOOR DE 

WERELD

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

GOEDE 
ONDERSTEUNING

De visco-elastische toplaag 
zorgt ervoor dat het matras 
vormt naar de contouren van 
jouw lichaam.

Modulair

Ventilerend

Soft/firm pocketveer

Ecologisch verantwoordHygiënisch en anti-allergisch

Traditioneel slaapcomfort

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.

Side-to-side pocketvering

Visco-elastische toplaag

De Green Motion 3 beschikt 
over een soft pocketveer. 
Deze is zachter dan de firm 
pocketveer van de Green 
Motion 4.

Soft/firm pocketveer



Green Motion 5 & 6

EEN GOEDE 
NACHTRUST OP EEN 

VERANTWOORD 
MATRAS

De Green Motion 5 beschikt 
over een soft pocketveer. 
Deze is zachter dan de firm 
pocketveer van de Green 
Motion 6.

Soft/firm pocketveer

Modulair

GOEDE 
VENTILATIE
DOOR LABYRINTH

Ventilerend

Soft/firm pocketveer

Ecologisch verantwoordHygiënisch en anti-allergisch

Traditioneel slaapcomfort

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.

Side-to-side pocketvering

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

De Green Motion 5 & 6 zijn ook voorzien van een basislaag 

met side-to-side pocketveren. Daarnaast beschikken de 

matrassen over twee labyrinthlagen die beschikken over 

uitstekende ventilatie-eigenschappen, waardoor vocht 

systematisch wordt afgevoerd. De matrassen zijn 25 cm 

hoog. De Green Motion 5 beschikt over een soft 

pocketveer. Deze is zachter dan de firm pocketveer van de 

Green Motion 6. Zo bepaal jij zelf de ideale ondersteuning.

DUBBELE LABYRINTH LAAG

Sommigen mensen hebben het ’s nachts snel warm in bed. 

De labyrinth lagen van de Green Motion Modular zijn dan 

ook ontworpen om de ventilatie te optimaliseren. De open 

labyrinth toplagen laten lucht en vocht namelijk veel beter 

en sneller door dan traditioneel schuim, waardoor jij 

profiteert van een goede warmteafvoer en een optimale 

vochtregulatie. Door deze uitstekende 

ventilatie-eigenschappen ervaar je een heerlijk 

slaapklimaat en krijg je het ’s nachts nooit te warm. Zo 

geniet je niet alleen van een koel en hygiënisch matras, 

maar ook van een prettige en ongestoorde nachtrust. 

EEN VOLLEDIG MODULAIR MATRAS

De onderdelen worden omhuld door een binnenhoes, 

voorzien van een 100% polyester anti-sliplaag. Dit zorgt 

ervoor dat de verschillende onderdelen in de hoes goed op 

hun plek blijven zitten. Aan het einde van de levenscyclus 

van het matras is deze binnenhoes, net als alle andere 

onderdelen van de Green Motion, weer volledig te 

hergebruiken.

Labyrinth toplagen reinigbaar

Ventilerend labyrinth

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



Green Motion 7 & 8

DROOM VAN 
EEN DUURZAME 

WERELD

Modulair

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

GOEDE 
ONDERSTEUNING
DOOR TALALAY 
LATEX

Ventilerend Ecologisch verantwoordHygiënisch en anti-allergisch

Traditioneel slaapcomfort

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.

Side-to-side pocketvering

Ook de modulaire Green Motion 7 & 8 zijn opgebouwd 

met een laag side-to-side pocketveren. Daarnaast zijn de 

matrassen voorzien van een toplaag van natuurlijk talalay 

latex, die zorgt voor een comfortabele slaap ervaring.  

De Green Motion 7 beschikt over een soft pocketveer en 

de Green Motion 8 is voorzien van een firm pocketveer. 

Beide matrassen zijn 25 cm hoog. 

VENTILEREND LABYRINTH

De laag labyrinth boven de pocketveren is een zeer goed 

ventilerend materiaal gemaakt van een soort thermoplast 

(kunststof). Dit materiaal is uitermate geschikt voor 

iedereen die een goede ondersteuning nodig heeft. Het 

materiaal neemt geen vocht op, maar door de open 

structuur wordt vocht juist onmiddelijk afgevoerd.

NATUURLIJK TALALAY TOPLAAG

Deze matrassen zijn afgedekt met een laag van Talalay 

latex. Deze laag bestaat uit natuurlijke grondstoffen en 

zorgt voor een goede ondersteuning en een aangenaam 

slaapcomfort. Talalay matrassen zijn optimaal ventilerend 

en zorgen ervoor dat je koel blijft in de zomer en 

behaaglijk warmer tijdens de wintermaanden. De open 

celstructuur van de matrassen voorkomt transpiratie, 

vermindert huisstofmijt en bevordert een gezonde 

hygiënische nachtrust.
Soft/firm pocketveer

De Green Motion 7 beschikt 
over een soft pocketveer. 
Deze is zachter dan de firm 
pocketveer van de Green 
Motion 8.

Soft/firm pocketveer
Deze laag bestaat uit 
natuurlijke grondstoffen en 
zorgt voor een uitstekende 
ventilatie.

Talalay latex toplaag



P O Box

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

Zet- en drukfouten voorbehouden.


