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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!

Progressief meebewegende profilering

Het dagelijks leven wordt steeds intensiever: hard werken, intensief sporten, zorg voor 

familie, door de week en in het weekend. Hierdoor slapen we korter en verlangen we 

steeds meer van ons lichaam. Om overdag maximaal te presteren en toch te kunnen 

genieten van het leven, moet u de relatief korte nachtrust gebruiken om goed te 

herstellen. Een goede nachtrust geeft u de energie om overdag beter te bewegen.

7-zones pocketvering

Ergonomische schouderzone

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

Dry-Mesh afdeklaag met antislip

 “Een goede nachtrust geeft u de energie 
om overdag beter te bewegen.”



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. 

Edith Bosch Oud-wereldkampioene judo

Bij M line wordt er altijd aan design gedacht maar de  

techniek mag natuurlijk niet vergeten worden. De ultieme 

drukverlagende eigenschappen van M line matrassen zorgen 

ervoor dat uw lichaam een perfecte slaaphouding aanneemt,  

u minder draait en dieper slaapt, u volledig ontspant en u 

sneller en beter herstelt gedurende de nacht. Kampioen 

worden en goed slapen begint met de juiste techniek! 

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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Slow Motion 3 Slow Motion 4 Slow Motion 5 Slow Motion 6 Slow Motion 7 Slow Motion 8

Series HYBRID  
Series

HYBRID  
Series

HYBRID  
Premium

HYBRID  
Premium

Ligcomfort Soepel Stevig Soepel Stevig Soepel Stevig

Hoogte matras 22 cm 22 cm 26 cm 26 cm 26 cm 26 cm

Aantal matraszones 5 7 7 7 7 7

iSM-Gel √ √ √ √ √ √

Stevige visco-onderlaag √ √

Dynamic-support  
schuimballen

√ √

Antibacterieel HR-schuim √ √ √ √ √ √

Extra stevig HR-schuim √

Fundatiepocket Medium Stevig Medium Stevig

Adapt-Cover √ √ √ √ √ √

Handgrepen √ √ √ √ √ √

Air-Based 3D basis √ √ √ √ √ √

Drukverlagende insnijdingen √ √ √ √ √ √

Gemakkelijk afritsbare tijk √ √ √ √ √ √

Garantie 10 jaar*

Omruilgarantie 100 dagen op alle eenpersoons matrassen

Slow Motion 3

HR-Schuim

Slow Motion 4

FleXnet Support  systeem

Slow Motion matrassen

Slow Motion HYBRID Premium 7 Slow Motion HYBRID Premium 8 Stevig matras

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaarGebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Unieke insnijdingen

7-zones pocketvering

Slow Motion HYBRID 5

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Gepatenteerde schokdempers

Gepatenteerde schokdempers

Slow Motion HYBRID 6 Stevig matras

Gebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaarGebruiksvriendelijke tijk: gemakkelijk afritsbaar

Gegolfd oppervlak

Air based tijk

Gegolfd oppervlak Gegolfd oppervlak

Dynamische ondersteuning

Air Release

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Dynamische drukverdeling

Air Release

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

M line matrassen hebben een unieke 
samenstelling. Ze zijn onder andere gemaakt van 
een innovatief visco-elastisch schuim met infused 
Slow Motion Gel (iSM-Gel). Dit visco-elastisch  
M line schuim vormt zich exact naar de contouren 
van het lichaam en door de open celstructuur is 
de ventilatie zeer goed. Hierdoor zorgen M line 
matrassen voor een uitstekende ondersteuning, 
voortreffelijke drukverdeling en een goede 
ventilatie tijdens uw slaap.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN 

7

6

* De Slow Motion matrassen kunnen gestoffeerd op een boxspring worden uitgevoerd. 

Uitstekende ondersteuning 
Een M line matras bestaat 

uit verschillende lagen. 
Iedere laag heeft unieke 
eigenschappen. Samen 

zorgen deze lagen voor een 
uitstekende ondersteuning.

iSM-Gel® 

Alle M line matrassen zijn 
voorzien van visco-elastisch 

schuim met innovatieve 
infused Slow Motion Gel. 

iSM-Gel zorgt voor een zeer 
comfortabele bovenlaag van 

het matras.

Goede ventilatie 
De iSM-gel voorkomt dat 

ventilatie geblokkeerd wordt, 
waardoor de opencellige 

structuur van het schuim z’n 
werk kan blijven doen.

Voortreffelijke drukverdeling 
Een belangrijk voordeel 

van visco-elastisch schuim 
met iSM-Gel is dat het zorgt 

voor een voortreffelijke 
drukverdeling. 



Slow Motion 
3 en 4

Slow Motion 3 en 4 hebben als basis een opencellig 

stevig HR-schuim, dat zorgt voor een goede basis van 

de matras. De toplaag bij beide matrassen bestaat uit 

een innovatief visco-elastisch schuim met iSM-Gel. Dit 

visco-elastisch M line schuim vormt zich exact naar de 

contouren van het lichaam. Beide matrassen zijn 22 

centimeter hoog. De Slow Motion 3 heeft een optimale 

drukverdeling en de Slow Motion 4 biedt hier bovenop 

ook nog extra ondersteuning ter hoogte van de heupen.

Unieke insnijdingen
De unieke insnijdingen zijn per zone verschillend, 
waardoor u een voortreffelijke drukverdeling ervaart.

Toplaag
Het innovatieve infused Slow Motion Gel in het visco- 
elastisch schuim van alle M line matrassen zorgt voor 
een zeer comfortabel gevoel en een goede ventilatie 
van de matras.

Basis laag
Beide matrassen hebben een stevig HR-schuim als 
basis, wat zorgt voor een uitstekende ondersteuning. 

Gepatenteerde schokdempers
De gepatenteerde 

schokdempers zorgen voor een 
stabielere ondersteuning in de 
heupzone, waardoor de matras 

steviger aanvoelt.

Inkepingen
De inkepingen zorgen voor een 
extra soepele ondersteuning 
in de schouderzone, waardoor 
u gemakkelijker beweegt en 
draait in bed.

HR-schuim

Unieke insnijdingen

FleXnet Support® systeem

Adapt Cover

De Slow Motion 4
is de favoriet van...

Robert Gesink

“Om optimaal  
te presteren  
moet je goed 

rusten!”
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Opbouw matras
De opbouw van de matras met als basis de pocketveren 
met daarop HR-schuim en met een toplaag van 
visco-elastisch schuim met iSM-Gel zorgt voor een 
voortreffelijke drukverdeling.

Pocketveren als basis
De pocketveren zijn opgedeeld in 7 comfortzones. 
Deze zones zorgen ervoor dat u op de juiste plaatsen 
wordt ondersteund. Dit zorgt voor een uitstekende 
ondersteuning.

Hybride combinatie
De combinatie van het innovatieve iSM-Gel en de 
pocketveren zorgen voor een goede ventilatie van de 
matras. 

Air-Based tijk

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Dubbele toplaag
De toplaag van de Slow Motion 6 bestaat uit 
twee delen. De onderste laag is een stevige 

visco-elastische laag, de bovenste laag is het 
innovatieve visco-elastisch schuim met iSM-Gel.

Gegolfd oppervlak

FleXnet Support® systeem
Dit flexibele vezelnet zorgt ervoor dat de 
pocketveren en het schuim perfect op elkaar zijn 
afgestemd, dit zorg voor een goede ondersteuning. 

7- zones pocketvering

Slow Motion 
HYBRID 
5 en 6

De eerste hybride combinatie uit de Hybrid Series zijn 

de Slow Motion 5 en 6. Bij deze matrassen wordt een 

extra laag toegevoegd voor nog meer mobiliteit in 

bed. Dit verhoogt het comfort en zorgt ervoor dat u 

gemakkelijker draait in bed. De bovenste laag bestaat 

bij beide matrassen uit een innovatief visco-elastisch 

schuim met iSM-Gel. Dit visco-elastisch M line schuim 

vormt zich exact naar de contouren van het lichaam. 

De matrassen hebben een hoogte van 26 cm. De 

Slow Motion 5 heeft een optimale drukverdeling en 

de Slow Motion 6 biedt hier bovenop ook nog extra 

ondersteuning ter hoogte van de heupen.

De Slow Motion 6
is de favoriet van...

Marlou van Rhijn

“Ik heb in  
M line mijn vaste 
trainings maatje 

gevonden.”
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In de Slow Motion 7 en 8 worden de nieuwste 

technieken op slaapgebied gecombineerd.  

Deze unieke premium matrassen combineren de 

goede ondersteuning van een pocketvering met een 

innovatieve tussenlaag van gezoneerde schuimballen 

voor een goede mobiliteit. Beide matrassen zijn 26 

centimeter hoog. De Slow Motion 7 heeft een optimale 

drukverdeling en de Slow Motion 8 biedt hier bovenop 

ook nog extra ondersteuning ter hoogte van de heupen.

Opbouw matras
De opbouw van de matras heeft als basis pocketveren 
met daarop HR-schuim en een toplaag van visco-
elastisch schuim iSM-Gel zorgt voor een voortreffelijke 
drukverdeling.

Dynamic Support®
De schuimballen in de matras zorgen voor een 
ongeëvenaard dynamische ondersteuning van het 
lichaam. Hierdoor verhoogt de mobiliteit en ervaart u 
een uitstekende ondersteuning.

Air Release®
Het Air Release zorgt er samen met het opencellige 
schuim voor dat vocht en warmte snel en efficiënt 
worden afgevoerd door de matras, waardoor er een 
goede ventilatie ontstaat. 

Ondersteuning 
Bij de Slow Motion 7 matras zijn de 
schuimballen wat zachter dan bij de 
Slow Motion 8. Hierdoor voelt het in 
de schouderzone soepeler aan. 

Gegolfd oppervlak

Goede ventilatie

Dynamische ondersteuning

Visco-elastisch schuim met iSM-Gel

Ondersteuning

In de dynamic support laag van 
de matras zit het HR-schuim. 

Deze laag is bij de Slow Motion 8 
wat harder, waardoor de matras 

steviger aanvoelt dan de  
Slow Motion 7.

Air Release

7- zones pocketvering

omruilgarantie

100
DAGEN

10
JAAR
garantie

Slow Motion 
HYBRID 
7 en 8

De Slow Motion 8
is de favoriet van...

Eva de Goede

“Slaap is misschien 
wel het meest 

onderschatte aspect 
van de training”
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M line Smart Cover
Bedtextiel speelt een belangrijke rol tijdens uw slaap. Met de komst van de  

M line Smart Cover creëert u het perfecte slaapklimaat dat optimaal aansluit  

bij de uitstekende eigenschappen van de Slow Motion matrassen.

• Uitermate geschikt voor mensen die het te warm in bed hebben.
• Unieke ventilatielaag tussen lichaam en matras.
• Uitstekende bescherming van de matras.
• Verbetert de vochtregulatie van ieder matras.
• Perfecte pasvorm.
• De Smart Cover is wasbaar op 60 °C.

M line Duo & Twin Cover
De M line Twin Cover en Duo Cover is een bijzondere matrashoes,  

die de voordelen biedt van een tweepersoons matras, met behoud van  

de functionaliteiten van twee éénpersoons matrassen:

• Met de hoes ervaart u de naad tussen 2 matrassen minimaal.
•  U kunt 2 verschillende hardheden Slow Motion matrassen combineren in een 

tweepersoons hoes.
• De matrashoes is afritsbaar en wasbaar op 60 °C.
•  Bovendien behoudt u met de Twin Cover de mogelijkheid om verstelbare 

bedbodems los van elkaar te gebruiken.

M line Luxe Intense iSM (8cm)
De M line Luxe Intense Topper bestaat uit een 8 centimeter hoge visco-

elastische schuimlaag. De royale dikte zorgt voor een optimaal ligcomfort.  

De hoes van de topper is afritsbaar en wasbaar op 60˚C.

M line Start Intense iSM (5cm)
De M line Start Intense Topper bestaat uit een 5 centimeter hoge visco-

elastische schuimlaag. Deze topper zorgt ervoor dat te harde matrassen 

soepeler aanvoelen. De hoes van de topper is afritsbaar en wasbaar  

op 60˚C.

M line Travel bag
Gaat u regelmatig op reis? Speciaal voor frequente reizigers is er de  

M line Travel bag. Geschikt om uw eigen éénpersoons M line topmatras* 

overal mee naar toe te nemen!

 M line
matras 

accessoires

1514
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Gerard Guez 
Het gepatenteerde Athletic 
Pillow is een uitvinding 
van Gerard Guez, geroemd 
osteopaat en fysiotherapeut in 
Parijs en Barcelona.

10 cm

13 cm
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perfecte hoofdpositie

 Hoge en lage slaapzijde

 Nekgleuf

 Schouderuitsparing

Ventilatiekanalen Uitholling

 Ooruitsparing

3
JAAR
garantie

Whiplash
 stichting

Aanbevolen 
door:

Nederland

“Ook uw 
hoofdkussen 

draagt bij 
aan een 

goede 
nachtrust”

Een goed hoofdkussen kan veel rug- en nekklachten voorkomen. Daarom is het van belang dat 

uw kussen de juiste vorm en hoogte heeft, zodat u een ontspannen slaaphouding aanneemt. 

Want als uw hoofd goed ligt, zullen ook uw nek- en ruggenwervel een ontspannen houding 

aannemen. M line kussens zijn gemaakt van revolutionair visco-elastisch schuim, dat ervoor 

zorgt dat uw hoofdkussen zich vormt naar uw lichaam. Bovendien zorgen alle M line kussens 

voor een maximale ventilatie en hygiëne tijdens uw slaap. 

M line kussens

Het M line Athletic Pillow zorgt ervoor dat uw wervelkolom zich  

‘s nachts weer strekt, uw spieren optimaal kunnen ontspannen en uw 

bloed beter circuleert. U begint de dag in topvorm!

Trechtervormige uitholling 
Door de trechtervormige uitholling in het kussen houdt u uw hoofd in de 
beste positie. Zo blijft u recht en stabiel liggen. 

Universele slaapzijde
Het Athletic Pillow heeft een hoge en lage slaapzijde. Daarmee is het kussen 
voor iedereen geschikt. 

Schouder uitsparing
Door de schouder uitsparing krijgen uw hals-, nek- en schouder  spieren de 
kans om optimaal te ontspan nen en te herstellen. 

Nekgleuf
De nekgleuf houdt uw nek en daarmee uw hoofd in het midden van het 
kussen en laat de hals vrij voor een optimale bloedcirculatie naar het hoofd. 

Ooruitsparing
Slaapt u op uw zij dan voorkomt de ooruitsparing dat uw oor wordt 
ingedrukt. Daarnaast biedt de extra uitsparing optimale ventilatie. 

M line Athletic Pillow



M line Energy Pillow 1 en 2

M line Travel Pillow

M line Wave Pillow 1 en 2

In de Energy Pillow zitten visco-elastische schuimvlokken 

gecombineerd met comforel. Deze combinatie zorgt ervoor dat het 

kussen optimaal blijft ventileren, doordat de schuimvlokken niet 

aan elkaar hechten. Het verschil tussen de Energy Pillow 1 en 2 is 

de mengverhouding van de visco-elastische schuimvlokken en het 

comforel. Hierdoor voelt de Energy Pillow 2 steviger aan.

De M line Travel Pillow biedt uw hoofd de perfecte 

ondersteuning voor als u onderweg bent. In het vliegtuig, 

de trein of de auto; dit kussen is zo vormgegeven dat u op 

een comfortabele manier aan uw reis begint. 

De Wave Pillow 1 en 2 zijn ergonomische gevormde neksteunkussens. 

Beide kussens zijn voorzien van verticale ventilatiegaten en van een op 

60 °C wasbare tijk met HCC-technologie. De kussens zijn verkrijgbaar in 

twee hoogtes. De hoogte wordt bepaald door uw persoonlijke voorkeur, 

uw lichaamsbouw en het type (hardheid) van de matras.

Ideaal vorm te geven 
De Air-Based binnenhoes heeft een rits, 
waardoor u de vulling van het kussen 
eenvoudig kunt afstemmen op uw persoonlijke 
wensen. Zo kunt u zelf de juiste hoogte van 
het kussen bepalen. 

M line Fit Pillow
Het M line Fit Pillow past zich door de drie separate kamers volledig aan 

naar de wisselende ligpositie van uw lichaam. Doordat uw hoofd goed in 

lijn blijft met uw favoriete lighouding, wordt u iedere dag fit wakker!

3
JAAR
garantie

Whiplash
 stichting

Aanbevolen 
door:

Nederland

3
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3
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3
JAAR
garantie

Nekondersteuning
De Wave Pillow 1 is soepeler. De 

gepatenteerde schokdempers 
in de nekrol van de Wave Pillow 

2 zorgen voor een stevigere 
ondersteuning. 

Gepatenteerde schokdempers in de Wave Pillow 2

HCC-technologie

Afritsbaar, wasbaar en antibacterieel

Perfecte nekpositie

1918



Bekijk de M line

 BOXSPRING 

BROCHURE
Informatie over  
onze Boxsprings?  
Bekijk de M line 
Boxspringbrochure

HYBRIDE MATRASTECHNIEK VAN 
M LINE NU OOK IN BOXSPRING

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 


