
Of het nu gaat om lichaamsbouw, lengte, gewicht of slaapgewoonten; iedereen is 
uniek. Dan is het eigenlijk ook heel logisch dat je slaapt op een matras die helemaal  
op jouw lichaam is afgestemd. Op maat gemaakt, en rekening houdend met je 
persoonlijke lichaamscontouren en wensen.
 
Getrainde M line adviseurs meten jouw unieke eigenschappen op met de moderne 
Slaap-Ergonometer en vormen vervolgens direct je persoonlijke slaapconfiguratie. 
Test het nu zelf en ervaar het verschil!
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Het matras 
dat alleen jou past!



In 3 stappen 
een matras  
dat alleen jou past!

STAP 1  
Meting op de 
Slaap-Ergonometer

 Als eerste worden een 

aantal persoonlijke 

gegevens ingevoerd die 

voor de meting van belang 

zijn, zoals gewicht en 

lengte. Na een korte 

drukpuntmeting van 

rug- en zijligging heeft de 

Slaap-Ergonometer jouw 

ergonomische drukprofiel 

vastgelegd.

STAP 2  
Matrasprofiel  
simulatie

Vervolgens past de 

Slaap-Ergonometer een 

ondersteuningsprofiel toe 

voor het matras en kussen. 

Dit wordt gesimuleerd  

en door een deskundige 

adviseur orthopedisch 

gecontroleerd. Tevens 

wordt een bedbodem- en 

hoofdkussenadvies 

gegeven.

STAP 3 
Samenstelling  
van het individuele 
matrasprofiel

Zodra je je helemaal 

prettig voelt op het matras 

kan deze direct in bestel-

ling worden genomen. 

Jouw elektronische 

matrasprofiel wordt 

rechtstreeks naar M line 

gestuurd, waar het matras 

met verschillende steun-

gevende stempels wordt 

gecreëerd. 

Slow Motion You 1 - persoons

70 x 200 cm € 1.799

80 x 200 cm € 1.849

90 x 200 cm € 1.899

100 x 200 cm € 1.949

Meerprijs

Lengte 210 cm + 75

Lengte 220 cm + 150

Slow Motion You 2 - persoons

140 x 200 cm € 3.599

160 x 200 cm € 3.699

180 x 200 cm € 3.799

Meerprijs

Lengte 210 cm + 150

Lengte 220 cm + 300

De voordelen:

  Een matras dat alleen  
jou past; afgesteld 
op jouw lichaam

  Met volledig individueel 
ingestelde comfortzones

   Toplaag van visco-
elastisch schuim

  Professionele nazorg

  Met de technologie van 
het Proschlaf Instituut


