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Een goede nachtrust begint met een goed matras dat u de juiste 

ondersteuning en drukverlaging biedt en optimaal ventileert.  

Kortom, alles wat u van een M line matras gewend bent. Nu biedt 

M line een bedbodem die de hybride technologie van uw matras 

ondersteunt: de M line boxspring.

M LINE INTRODUCEERT: DE BOXSPRING 
ALS HYBRIDE SLAAPSYSTEEM
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ROSINA HODDE, 
FYSIOTHERAPEUT  
EN TOPSPORTER
Als topsporter en fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk 

goed slapen is. Ik raad mijn cliënten daarom M line aan. Het 

slapen op een M line bevordert het herstel van het lichaam. 

Bovendien werkt het preventief tegen rug- en nekklachten. 

Dat er nu boxsprings zijn die de hybride matrastechniek 

van M line ondersteunen kan ik alleen maar toejuichen.

Edith Bosch Oud-wereldkampioene judo

Goed slapen en kampioen worden begint met de juiste techniek. 

Maar slapen is voor mij meer dan techniek. Design en uitstraling 

vind ik minstens zo belangrijk. M line biedt u dan ook volop 

keuze in design en stoffen. Maar wat u ook kiest, u weet (en 

voelt) dat het ook van binnen altijd goed zit.

AL JAREN 
AANBEVOLEN DOOR 
TOPSPORTERS EN 

FYSIOTHERAPEUTEN

Kampioen worden en 
goed slapen begint met  

de juiste techniek
HET NOC*NSF  
EN M LINE
Sinds 2008 werkt M line samen met het NOC*NSF 

(Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport 

Federatie). Zo levert M line al jaren de matrassen en 

kussens voor de Nederlandse equipe. 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. 
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GEGARANDEERDE ZEKERHEID!

DUUR  ZAAMHEID
Dankzij uitvoerige testen van TÜV, 
LGA en het Ergonomisch instituut 

München is de kwaliteit gewaarborgd.

100 DAGEN OMRUILGARANTIE 
Om het comfort van M line matrassen 

goed te kunnen ervaren, heeft u 
100 dagen omruil garantie op alle 

1-persoons M line matrassen.*

10 JAAR GARANTIE
Alle M line producten zijn 

voorzien van uitstekende garantie 
oplopend tot wel 10 jaar!

De M line Boxspring, een geïntegreerd slaapsysteem
M line introduceert 3 boxsprings die zijn uitgerust met een hybride techniek, dezelfde 

techniek die u van de matrassen kent. Het resultaat? Een samenwerking tussen 

boxspring en matras die perfecte ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling en 

ventilatie naar een nog hoger niveau tilt. Comfort dat zich niet alleen ’s nachts 

terugbetaalt, maar ook overdag.

Progressief meebewegende profilering

EEN HYBRIDE SAMENSPEL TU SSEN BOXSPRING EN MATRAS
De M line boxsprings zijn ontworpen om de unieke eigenschappen van de M line Slow 

Motion matrassen te versterken. Anders dan gewone boxsprings zijn deze boxsprings 

uitgerust met een hybride combinatie van pocketveren en visco-elastisch schuim.  

Dit schuim vormt zich exact naar de contouren van uw lichaam en door de open 

celstructuur ventileert het enorm goed. Net als de matrassen blinken de M line 

boxsprings uit in ondersteuning, drukverdeling en ventilatie.

7-zones pocketvering

Ergonomische schouderzone

HYBRIDE

TECHNOLOGIE

INSIDE
5 of 8 cm M line topper van visco-elastisch schuim

M line Intense M line Ultimate

Gestoffeerd Slow Motion matras Ongestoffeerd Slow Motion matras

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
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Vlak

Elektrisch verstelbaar

M line Intense
De M line Intense heeft een prachtige klassieke uitstraling, maar van binnen is deze boxspring 

hypermodern. Net als uw matras is de Intense namelijk uitgerust met de hybride combinatie van 

pocketveren en visco-elastisch schuim. Dat maakt de Intense tot een bedbodem die optimaal 

samenwerkt met uw matras. Ze vormen samen een team met intensieve drukverlagende, 

ondersteunende en ventilerende eigenschappen. Daardoor neemt uw lichaam een optimale 

slaaphouding aan en geniet u van een weldadige nachtrust.
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Ronde poot 
aluminium

Blokpoot  
licht eiken

Ronde poot met 
voet aluminium

Blokpoot 
wengé

Potensets M line Intense

M line Intense
•  Boxspring met hybride techniek en een  

klassiek luxe uitstraling

•  Zowel vlak als elektrisch verstelbaar leverbaar

•  Op uw smaak aan te passen door ruime keuze 

uit kwaliteitsstoffen, poten en hoofdborden

•  Optioneel: deelbare uitvoering

Slow Motion matras
•  De Intense kunt u combineren met de  

M line Slow Motion 3, 4, 5, 6, 7 of 8

•  De Slow Motion 3 t/m 8 matrassen zijn ook 

gestoffeerd leverbaar. Deze zijn geschikt voor 

M line toppers met visco-elastisch schuim van 

5 of 8 cm. 

M line Intense

Keuze uit 3 hoofdborden

Sleep Energy Luxury (tegen meerprijs)

Ronde poot 
met wiel zwart 

(deelbare uitvoering) 

Blokpoot 
aluminium kleur

 2 cm visco afdeklaag

5-zones pocketvering

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
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Vlak

Elektrisch verstelbaar

M line Ultimate
Anders dan de M line Intense staat de Ultimate niet op 4 poten, maar op een frame dat rondom 

de hele box loopt. Ook binnenin zit het net even anders. Bij de Ultimate is de hybride combinatie 

van pocketveren en visco-elastisch schuim namelijk opgedeeld in zones met ergonomische 

schouderzone. Hierdoor vormen uw matras en de bedbodem zich samen nog beter naar uw 

lichaam. Dankzij dit grote aanpassingsvermogen zorgt de Ultimate voor een optimaal 

ligcomfort, omdat uw schouders en rug precies de juiste ondersteuning krijgen. 
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Poot frame
wit

Poot frame
antraciet

Poot frame
blauw

Poot frame
warm aluminium

Frame kleuren M line Ultimate

M line Ultimate
•  Boxspring met hybride techniek en frame  

onderstel rondom de boxspring

•  Voorzien van ergonomische schouderzone

•  Zowel vlak als elektrisch (wordt standaard voorzien  

van voetbeugel – niet op foto) verstelbaar leverbaar

•  Op uw smaak aan te passen door ruime keuze uit 

kwaliteitsstoffen, framekleuren en hoofdborden

Slow Motion matras
•  De Ultimate kunt u combineren met de  

M line Slow Motion 3, 4, 5, 6, 7 of 8

•  De Slow Motion 3 t/m 8 matrassen zijn ook gestoffeerd 

leverbaar. Deze zijn geschikt voor M line toppers met 

visco-elastisch schuim van 5 of 8 cm. 

M line Ultimate

Sleep Energy

7-zones pocketvering

Luxury (tegen meerprijs)

Keuze uit 3 hoofdborden

2 cm visco afdeklaag met ergonomische schouderzone

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
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Vlak Elektrisch verstelbaar

M line Superior
Lange tijd bepaalde de hoogte van een boxspring de mate van comfort. De M line Superior 

bewijst dat een slank design volledig topcomfort kan bieden. Door de toepassing van een 

revolutionair frame met mini pocketveren is de hoogte teruggebracht tot slechts de helft van 

een gewone boxspring. Maar de Superior onderscheidt zich niet alleen door het ranke en slanke 

design, maar ook door een superieure ondersteuning. Naast de ergonomische schouderzone 

is de Superior namelijk ook nog voorzien van geprofileerd visco-elastisch schuim. Hierdoor 

beweegt de boxspring progressief mee met de schouderzone van uw matras, wat zorgt voor een 

ultieme ondersteuning van uw lichaam. Als u kiest voor de Superior, kiest u voor comfort 2.0.
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5 of 8 cm M line topper van visco-elastisch schuim

Ergonomische schouderzone

Progressief meebewegende profilering
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M line Superior
•  Boxspring met hybride techniek en innovatief slank design

•  Voorzien van ergonomische schouderzone en progressief 

meebewegend schuim

•  Zowel vlak als elektrisch verstelbaar leverbaar

•  Op uw smaak aan te passen door ruime keuze uit 

kwaliteitsstoffen, design poten en hoofdborden

•  Elektrisch verstelbaar standaard met  

led-uitstapverlichting.

•  Optioneel: design nachttafels Wave

Slow Motion matras
•  De Superior kunt u combineren met de  

M line Slow Motion 3, 4, 5, 6, 7 of 8

•  De Slow Motion 3 t/m 8 matrassen zijn ook gestoffeerd 

leverbaar. Deze zijn geschikt voor M line toppers met  

visco-elastisch schuim van 5 of 8 cm. 

M line Superior

Design poot metaal 
stof inlay

Design poot metaal

Design poot  
recht stof

Potensets M line Superior

Rest (tegen meerprijs) Comfort (tegen meerprijs)Energy

Keuze uit 3 hoofdborden

7-zones pocketvering

Dry-Mesh afdeklaag met antislip
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Keuze uit 
maar liefst 32 sferen

Stofgroep 1

Liver

Graphite Chocolate Blush

Grey

Cream Liver Onyx

Cream

Dolphin Lime Eucalyptus

Khaki

Navy Graphite

Ocre Blossom

Mine Urban Byte

Stofgroep 2 (meerprijs)

Stone

Mint

Vanilla

Pistachio

Grey

Blue

Lemon

Plumb

Sapphire

Sepia

Stone

Olive

Rust

Anthracite Iceblue

Side Kiss

Creëer uw eigen  
design in 8 stappen

1 Kies uw pocketboxspring Intense Ultimate Superior

Basis (B 160/180 x L 200) 5-zones pocketvering 7-zones pocketvering 7-zones mini pocketvering

Ergonomische
schouderzone

Ergonomische
schouderzone

Klassieke box
met luxe uitstraling

Frame onderstel 
rondom box

Innovatief design

2 Maak uw boxspring compleet 

Hoofdbord Sleep + + -

Hoofdbord Energy + + - 

Hoofdbord Luxury meerprijs meerprijs -

Hoofdbord Rest - - meerprijs

Hoofdbord Comfort - - meerprijs

Hoofdbord Superior Energy - - +

3 Kies een potenset

Blokpoot (eiken, wengé of aluminium kleur) + + -

Ronde poot (aluminium, zwart of alu voet) + + -

Frame onderstel (blauw, aluminium, antraciet, wit) - + -

Design poot metaal - - +

Design poot met stof inlay - - meerprijs

Design poot recht (stof) - - meerprijs

4 Maak een unieke kleurcombinatie

Kies uit de collecties op de pagina hiernaast: Mine, Urban, Byte, Side of Kiss

5 Bepaal de gewenste breedte en lengte

Breedte 140 cm, 160 cm, 180 cm of 200 cm. Lengte 210 cm of 220 cm

6 Ultiem slaapcomfort met een M line matras (zie pagina 22 t/m 23)

De boxsprings kunnen gecombineerd worden met de M line Slow Motion 3, 4, 5, 6, 7 of 8

De Slow Motion 3 t/m 8 zijn ook gestoffeerd leverbaar (meerprijs)

7 Maak een geheel van uw slaapsysteem met een luxe M line topper

Kies uit iSM topper (5cm) of Luxe iSM topper (8 cm)

Split meerprijs meerprijs meerprijs

8 Extra optie

Elektrisch verstelbaar meerprijs meerprijs meerprijs

Deelbare uitvoering meerprijs - -

Design nachttafel wave - - 399 per stuk

STOFFEN DIE 
EVEN MOOI ALS 
DUURZAAM ZIJN
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Slow Motion 3

HR-Schuim

Slow Motion 4

FleXnet Support  systeem

7-zones pocketvering

Slow Motion HYBRID 5

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Schokdempers

Slow Motion HYBRID 6

GESTOFFEERDE MATRASSEN? DAT KAN!*

voor een extra warme uitstraling

iSM-Gel® 

Alle M line matrassen zijn voorzien 
van visco-elastisch schuim met de 

innovatieve infused Slow Motion 
Gel. iSM-Gel zorgt voor een zeer 
comfortabele bovenlaag van het 

matras. Tegelijkertijd voorkomt de 
gel dat de ventilatie geblokkeerd 

wordt, waardoor de opencellige 
structuur van het schuim z’n werk 

kan blijven doen.

Uitstekende ondersteuning 
Een M line matras bestaat uit 

verschillende lagen. Iedere laag 
heeft unieke eigenschappen. 

Samen zorgen deze lagen voor een 
uitstekende ondersteuning.

Goede ventilatie 

Visco-elastisch schuim met  
iSM-Gel heeft een open 
celstructuur waardoor het matras 
optimaal ventileert.

Voortreffelijke drukverdeling 
Een ander belangrijk voordeel van 
visco-elastisch schuim met  
iSM-Gel is dat het ook zorgt voor 
een voortreffelijke drukverdeling.

Slow Motion 
matrassen

Voor het beste resultaat combineert u een M line boxspring met  
M line matrassen. Een meegestoffeerd Slow Motion matras geeft uw 

M line boxspring een extra luxe uitstraling. 

M line Ultimate met ongestoffeerd matras

M line Ultimate met gestoffeerd matras

Slow Motion HYBRID Premium 7 Slow Motion HYBRID Premium 8

Stevig matras

Stevig matras

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaarGebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaarGebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Unieke insnijdingen

Gegolfd oppervlak

Air based tijk

Gegolfd oppervlak Gegolfd oppervlak

Dynamische drukverdeling

Air Release

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Dynamische drukverdeling

Air Release

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

* De Slow Motion 3 t/m 8 kunnen ook gestoffeerd worden uitgevoerd. De visco comfortlaag uit de matrassen wordt dan in de topper geplaatst. 
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HYBRIDE MATRASTECHNIEK VAN 
M LINE NU OOK IN BOXSPRING

Bekijk de M line

MATRASSEN 

BROCHURE

Nog meer informatie over 
Slow Motion matrassen?


