
*Vraag naar de voorwaarden.

Ontdek de HYBRID Serie  
M Line matrassen!

Goede ventilatie

Voortreffelijke

drukverdeling

Uitstekende 

ondersteuning

 Nu 2e matras  

HALVE
PRIJS* +  Fit Pillow 

van 89,- 
voor 69,-

*vraag naar de voorwaarden

www.mline.nl



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!

Wave Pillow I & II
Wave Pillow I en II zijn ergonomisch  

gevormde neksteun-kussens. Beide  

kussens zijn voorzien van verticale 

ventilatie gaten en van een op 40 ˚C  

wasbare tijk met HCC-technologie.  

De kussens zijn in verschillende hoogtes  

verkrijgbaar voor ieder type postuur.

Energy Pillow I & II
In het Energy Pillow worden visco- 

elastische schuim vlokken gecombineerd 

met hoog waardig comforel.  

Deze combinatie zorgt voor soepele  

ondersteuning van het hoofd, waarbij  

u zelf de vorm en hoogte van het kussen 

kunt aanpassen. 

Paralympisch kampioen 

Marlou van Rhijn

“Slaap is misschien wel het meest 

onderschatte aspect van de ideale 

training. Vandaar dat ik blij ben in  

M Line mijn vaste trainingsmaatje  

te hebben gevonden.”

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.

Ook uw hoofdkussen draagt 
bij aan een goede nachtrust

 Fit Pillow 
van 89,- 
voor 69,-

Whiplash
 stichting

Aanbevolen 
door:

Nederland

Athletic Pillow
Het Athletic Pillow is het eerste hoofd-

kussen dat door zijn unieke vorm uw 

slaaphouding corrigeert. Het kussen zorgt 

voor een uitstekende onder steuning van 

nek en hoofd en daarmee voor een rustige 

slaaphouding.

Slapen 
op M Line
wordt aanbevolen 
door topsporters en 
fysio therapeuten



De Multi Motion 1 blinkt uit door goede ventilatie, uitstekende veerkracht  
over de gehele breedte van de bodem en een grote verscheidenheid aan  
leverbare opties en accessoires.

De stand alone bodem is voorzien van 

een hoogwaardig, metalen kader met 

sierstrip. De sierstrip is zowel in het 

zwart als in het wit verkrijgbaar. Daar-

naast kunt u kiezen uit een zwart of wit 

hoofd- of voetbord en bijpassende poten. 

De optionele zij- en voetbeugels bieden 

u nog meer comfort en functionaliteit. 

De Multi Motion heeft 
met zijn unieke design nu 
nog meer opties, waarbij 
u het bed helemaal naar 
uw eigen voorkeur kunt 
samenstellen.

M Line Multi Motion 1

Kies uit  
verschillende  
opties!

M Line Tip:

De Multi Motion 1 

 inlegbodem past perfect  
in elk ledikant.  

Er is ook een  

verstelbare variant  

verkrijgbaar.

- Eva de Goede -

“Nachtrust is de meest
 onderschatte training.”

2-persoons Multi Motion 
Verkrijgbaar vanaf 1498 euro*
(*o.b.v. maat 140 x 200)



Uitstekende ondersteuning

Air Release

Voortreffelijke drukverdeling 

Ontdek  de HYBRID Serie
 M Line matrassen!

Dynamische ondersteuning 
Bij de Slow Motion 8 matras zijn de lagen anders 

opgebouwd, om deze een steviger comfort te  

geven dan de Slow Motion 7.

iSM-Gel® 
Het innovatieve infused Slow Motion Gel in het visco-elastisch 

schuim van alle M Line matrassen zorgt voor een zeer 

comfortabele en ventilerende bovenlaag van de matras.

Goede ventilatie

 Nu 2e matras  

HALVE
PRIJS*

Prijzen gebaseerd op matrasmaat 70x200 cm. 
*Vraag naar de voorwaarden.

22 cm hoog

Slow Motion 3

22 cm hoog

Slow Motion 4

26 cm hoog

Slow Motion 5

26 cm hoog

Slow Motion 6

26 cm hoog

Slow Motion 7

26 cm hoog

van: 

voor:
1.049,- 

787,-

van: 

voor:
1.149,- 

862,-

van: 

voor:
1.349,- 

1.012,-

van: 

voor:
1.449,- 

1.087,-

van: 

voor:
1.649,- 

1.237,-

van: 

voor:
1.749,- 

1.312,-
Slow Motion 8

Gegarandeerde zekerheid!
M Line producten worden 

met zorg gefabriceerd, 
zijn uitvoerig getest op 

duurzaamheid en kwaliteit 
en worden geleverd met 

uitstekende garanties.

10
JAAR
garantie

omruilgarantie

100
DAGEN

10 jaar garantie 
Alle M Line producten zijn voorzien  

van uitstekende garantie oplopend  

tot wel 10 jaar!

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.*

Duur  zaamheid
Dankzij uitvoerige testen van TÜV,  

LGA en het Ergonomisch instituut  

München is de kwaliteit gewaarborgd.



@mline_nl

M Line Official sleep supplier van TeamNL
Om overdag maximaal te kunnen presteren en te kunnen genieten van het leven,  
is de relatief korte nachtrust van groot belang om goed te herstellen. Daarom zorgt  
M Line deze zomer ook op locatie voor een uitstekende nachtrust van Team NL.

Alle M Line producten zijn ontwikkeld met  
als doel: te zorgen voor optimale nachtrust.  
De ultieme drukverlagende eigenschappen  
van M Line matrassen, M Line slaapsystemen  
en M Line kussens zorgen ervoor dat u:

Niet voor niets wordt M Line aanbevolen door topsporters en fysiotherapeuten. 
M Line Sleep well. Move better.

• een perfecte slaaphouding aanneemt;
• minder draait en dieper slaapt;
• volledig ontspant;
• sneller en beter herstelt gedurende de nacht.

www.mline.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig van februari t/m 24 april 2016.

*Vraag naar de voorwaarden.

Ontdek 
welke matras het 
beste bij u past! 

Doe de test 
op mline.nl

www.facebook.com/

mlineNederland

U bent van harte welkom in onze showroom!


