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ONTDEK WELK MATRAS 
HET BEST BIJ JOU PAST! 

DOE DE TEST OP 
WWW.MLINE.NL

INHOUDSOPGAVE

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, heb je 

100 dagen omruil garantie op alle 
1-persoons M line matrassen.*

TOT 25 JAAR 
GARANTIE

M line producten zijn voorzien 
van uitstekende productgarantie, 

oplopend tot wel 25 jaar!*

PRESTEER NET  
ALS KJELD BETER 
MET M LINE!

KjeldKjeld      Nuis      Nuis

TOPPRESTATIES 
KOMEN NIET 
VANZELF.
Wij staan voor iedereen die alles uit de dag haalt. 

Voor iedereen die onbewust topprestaties van 

zichzelf vraagt. Dag in dag uit. Een leven lang.

Wij zijn M line. Wij maken van slapen geen romantiek 

zoals anderen dat doen. Want wij weten dat slaap 

aan de basis ligt van elke prestatie. Hoe beter de 

slaap, hoe groter het effect.

Wij zijn M line. Wij helpen jou in de hectiek van 

alledag. Want topprestaties komen niet vanzelf. 

Daarvoor zijn we constant in beweging. Net als jij.

DYNAMIC SUPPORT 

Goede ventilatie

Voortreffelijke drukverdeling

Uitstekende ondersteuning

Cool Motion
1 & 2 6 - 7

Cool Motion
3 & 4 8 - 9

Cool Motion
HYBRID 5 & 6 10 - 11

Cool Motion HYBRID
PREMIUM 7 & 8 12 - 13

M line
KUSSENS        14 - 17

BEDTEXTIEL  
en accessoires       18 - 19

*Vraag naar de voorwaarden
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Topsport is keihard trainen, letten op je voeding en vooral ook goed slapen. In de nacht herstelt het lichaam het best van 

alle inspanningen overdag. Dat topsporters op weg naar topprestaties waarde hechten aan een goed matras, is dan ook niet 

gek. M line ondersteunt deze atleten met de beste matrassen, zodat zij iedere ochtend uitgerust en fit wakker worden. 

M LINE & 
TOPSPORTERS.

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 je vier jaar lang naar 

een toernooi toewerkt, is iedere dag topfit zijn immers 

van groot belang. 

M LINE SLEEP EXPERIENCE
Slapen op M line staat voor uitstekende 

ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling en 

optimale ventilatie. Er is eigenlijk maar één 

manier om M line écht te ervaren: door er zelf 

op te slapen. In samenwerking met EuroParcs 

bieden we daarom een speciaal M line 

overnachtings arrangement aan. Besluit je na 

afloop ook thuis te kiezen voor een ultieme 

nachtrust door een M line matras aan te 

schaffen? Dan ontvang je de kosten van het 

EuroParcs arrangement retour bij jouw aankoop.

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. 

Want optimaal herstel van het 

lichaam is van groot belang na 

intensieve etappes en kracht-

metingen zowel op de weg als de 

schaatsbaan.

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. 

De Oranje Leeuwinnen sliepen tijdens dit toernooi op 

hun eigen M line matras en werden uiteindelijk 

gekroond tot Europees Kampioen. Twee jaar later, 

tijdens het WK in Frankrijk, werd wederom tot het 

einde van de finale gebruik gemaakt van M line.

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 en weet dat de 

nachtrust een grote rol speelt voor het leveren van 

topprestaties. M line ondersteunt Ajax met kennis en 

producten op het gebied van slaap, rust en herstel. De 

komende vier jaar wordt toegewerkt naar een optimaal 

slaapklimaat binnen de club en wordt o.a. trainings-

complex De Toekomst uitgerust met M line.

Kijk ook op 
WWW.EUROPARCS.NL/MLINE

M LINE EN NATIONAAL FONDS 
KINDERHULP BUNDELEN KRACHTEN
‘Om overdag topprestaties te kunnen leveren, moet 

je ’s nachts lekker slapen.’ Dat roepen we bij M line al 

jaren. Maar een goede nachtrust is jammer genoeg niet 

voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet voor kinderen. 

Helaas leeft 1 op de 12 kinderen in Nederland in armoede 

en jaarlijks krijgt Kinderhulp zo’n 3200 aanvragen die te 

maken hebben met de herinrichting van de slaapkamer 

van kinderen. Om bij deze aanvragen te hulp te schieten, 

zijn we sinds 2020 trotse partner van Kinderhulp 

en doneren wij onze M line retourmatrassen (de 

matrassen die in de proefperiode van 120 dagen worden 

teruggestuurd) aan kinderen die in armoede leven. 

Want juist voor kinderen is goed slapen cruciaal, omdat 

het lichaam en de hersenen nog volop in ontwikkeling 

zijn. Zo proberen we er gezamenlijk voor te zorgen dat 

kinderen heerlijk kunnen wegdromen.
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Active Temperature Control®

Soepel Visco-elastisch schuim

Geprofileerd HR-schuim

De Cool Motion 1 en 2 bestaan uit twee schuimlagen en 

een zachte tijk, elk met hun eigen unieke eigenschappen. 

De matrassen zijn beide 18 cm hoog. 

OPENCELLIG SCHUIM 

Net als bij de andere matrassen uit onze collectie, maken 

we bij de Cool Motion 1 en 2 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 het behaaglijke 

slaapklimaat zorgt de open structuur 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. De Cool Motion 1 

beschikt over een soft toplaag. Deze is wat zachter dan 

de toplaag van de Cool Motion 2. 

INNOVATIEVE COOL MOTION TIJK VOOR GOED 

SLAAPKLIMAAT 

De ventilerende en temperatuurregulerende 

eigenschappen van het matras worden nog eens 

versterkt door de revolutionaire Cool Motion tijk.  

Deze is gemaakt van speciale microvezels (ATC) die de 

temperatuur kunnen reguleren. Zo nemen ze warmte op 

wanneer het lichaam te warm wordt. Als de temperatuur 

daalt geven ze deze warmte echter weer terug, zodat 

een comfortabel slaapklimaat behouden blijft.

Active Temperature Control®

Stevig Visco-elastisch schuim

Geprofileerd HR-schuim

HR-SCHUIM BASISLAAG
De geprofileerde basislaag 

van HR-schuim is gezoneerd 
zodat je gehele lichaam 

uitstekend wordt ondersteund. 
Zo geniet je iedere nacht van 

een optimaal slaapcomfort.

*Vraag naar de voorwaarden.

“WINNEN DOE JE MET 
HET HOOFD VANDAAG, 

HET LICHAAM IN DE 
NACHT EN HET HART 

MORGEN.”
MARIT BOUWMEESTER

Cool Motion 1 & 2
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Een M line matras bestaat uit verschillende schuimlagen 

en iedere laag heeft bijzondere kenmerken. De 

combinatie van deze lagen resulteert in een uitstekende 

ondersteuning, voortreffelijke druk verdeling en perfecte 

ventilatie. Zowel de Cool Motion 3 als de Cool Motion 4 is 

22 cm hoog.

STEVIGE BASIS 

Beide matrassen hebben opencellig HR-schuim als basis. 

Dit geprofileerd schuim heeft stevige zones, zodat jouw 

hele lichaam op de juiste manier wordt ondersteund.  

De unieke Clima Support laag tussen de kern en de 

toplaag zorgt voor een optimale ventilatie. 

TOPLAAG MET UNIEKE INSNIJDINGEN

Het hoogwaardige visco-elastische schuim in deze 

toplaag staat garant voor een goede drukverdeling.  

Door het gebruik van schuim met verschillende hard- en 

dichtheden is het onderscheid tussen zacht en hard goed 

voelbaar. Speciale insnijdingen per lichaamszone zorgen 

voor soepele ondersteuning op maat. De Cool Motion 3 

beschikt over een soft toplaag, deze is wat zachter dan de 

toplaag van de Cool Motion 4. 

ADAPTIEVE TIJK VOOR OPTIMALE 

TEMPERATUUR 

De ventilerende en thermische eigenschappen van het 

matras krijgen een extra boost door de tijk gemaakt van 

gepatenteerde textielvezels. Deze microvezels voelen 

koel aan en nemen de warmte op van het verwarmde 

lichaam, zodat je temperatuur ’s nachts tot comfortabele 

waarden daalt. Met een Cool Motion 3 of 4 begin je topfit 

aan elke nieuwe dag.

Cool Motion 3 & 4

Active Temperature Control®

Body Adapt®

Stevig Visco-elastisch schuim

Geprofileerd HR-schuim

Clima Support®

BODY ADAPT
Door de Body Adapt 

profilering creëert de Clima 
Support laag betere zonering 

waardoor het lichaam goed 
wordt ondersteund.

Active Temperature Control®

Body Adapt®

Soepel Visco-elastisch schuim

Geprofileerd HR-schuim

Clima Support®

*Vraag naar de voorwaarden.

“OM OPTIMAAL TE 
PRESTEREN MOET JE 

GOED RUSTEN!”
JOY BEUNE
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De Cool Motion 5 en 6 behoren tot onze Hybrid serie. 

De hybride matrassen zijn opgebouwd uit een basislaag 

van pocketveren met daarop de bekende schuimlagen. 

Deze combinatie voegt het beste van twee werelden 

samen en verhoogt het comfort. Bovenop vind je een 

laag van innovatief visco-elastisch schuim dat zich 

vormt naar de contouren van jouw lichaam. De hoogte 

van zowel de Cool Motion Hybrid 5 als 6 is 26 cm. 

7-ZONES POCKETVERING 

De pocketveren zijn opgedeeld in zeven comfortzones. 

Deze ondersteunen je lichaam op de juiste plaatsen, 

zodat je een optimale drukverdeling ervaart en soepel 

opstaat.

BODY ADAPT®

Dankzij specifieke zones in het Body Adapt® profiel 

zorgt het matras voor goede ondersteuning wat 

resulteert in een beter herstel van spieren en 

gewrichten. Hierdoor presteer je overdag beter. 

CLIMA SUPPORT®

Door de bijzondere ventilatielaag onder de visco-

elastische toplaag van de matrassen geniet je van een 

optimale ventilatie en goede warmteafvoer. Je voelt je 

’s ochtends direct fris en compleet uitgerust. 

REGULERENDE TIJK VOOR KOELE WINTERS EN  
WARME ZOMERS

De hoes om het matras bestaat uit microvezels met 

unieke thermische eigenschappen. Deze eigenschappen 

staan voor de Active Temperature Control techniek, 

waardoor er een blijvend aangenaam slaapklimaat 

ontstaat.

Cool Motion HYBRID 5 & 6

Body Adapt®

Active Temperature Control®

Stevige 7-zones Pocketvering

Unieke insnijdingen

Stevig Visco-elastisch schuim

Clima Support®

Body Adapt®

Active Temperature Control®

Soepele 7-zones Pocketvering

Unieke insnijdingen

Soepel Visco-elastisch schuim

Clima Support®

7-ZONES POCKETVERING 
Het matras bestaat uit een 

basis van 7-zone pocketvering. 
Hierdoor wordt het lichaam 

op de juiste plaatsen optimaal 
ondersteund en ervaar je een 

optimale drukverdeling.

*Vraag naar de voorwaarden.

“EEN GOEDE 
NACHTRUST DRAAGT 

BIJ AAN MIJN 
TOPPRESTATIES 

OVERDAG.”
SHANICE VAN DE SANDEN
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Cool Motion HYBRID PREMIUM 7 & 8

Kies je voor de Cool Motion Hybrid 7 of 8? Dan ga je 

voor de premium onder de Cool Motion matrassen. In de 

Cool Motion Hybrid Premium 7 en 8 zijn de allernieuwste 

technieken op slaapgebied verwerkt. De basis van het 

matras is een 7-zones pocketvering, voor onder steuning 

tot in detail. De schuimbollen zorgen ervoor dat je goed 

kan bewegen tijdens je slaap en dankzij het 

visco-elastisch schuim in de bovenlaag vormt het matras 

zich exact naar jouw lichaam. Je ervaart een betere 

nachtrust dan ooit door de combinatie van innovatieve 

technieken. Beide matrassen zijn 26 centimeter hoog. 

AIR RELEASE® 

Air Release zorgt ervoor dat vocht en warmte snel en 

efficiënt worden afgevoerd door het matras. Het resultaat? 

Een aangenaam slaap klimaat. Iedere nacht weer. 

DYNAMIC SUPPORT®

Dynamic Support zorgt voor een ongeëvenaard dyna-

mische onder steuning van het lichaam. Het verhoogt 

de wendbaarheid, waardoor het matras in iedere 

slaaphouding uitstekend ligt. Daarnaast zorgt de open 

cilindervorm, die in de lagen ontstaat door de aanwezig-

heid van de schuimbollen, voor extra ventilatie vanwege 

het schoorsteeneffect. De Cool Motion Hybrid Premium 

8 voelt harder aan dan de 7-variant door het stevigere 

visco-elastische schuim en ook de pocketveren in de 

onderste laag zijn van steviger materiaal.

TIJK MET ACTIVE TEMPERATURE CONTROL 

TECHNOLOGIE®

De speciale microvezels waaruit de tijk bestaat, hebben 

bijzonder luchtdoorlatende en warmteafvoerende eigen-

schappen. Deze vezels in de stof onttrekken warmte van 

het lichaam wanneer de temperatuur stijgt en geven dit 

terug bij lagere temperaturen. Hierdoor draagt de tijk 

actief bij aan de regulering van je lichaamstemperatuur. 

Zo slaap je beter en ben je klaar voor elke nieuwe dag.

Stevig Visco-elastisch schuim

Unieke insnijdingen

Clima Support®

Body Adapt®

Active Temperature Control®

Stevige 7-zones Pocketvering

Dynamic support®

Air Release®

Soepel Visco-elastisch schuim

Unieke insnijdingen

Clima Support®

Body Adapt®

Active Temperature Control®

Soepele 7-zones Pocketvering

Dynamic support®

Air Release®

DYNAMIC SUPPORT 
De schuimbollen in het matras 

zorgen voor een ongeëvenaard 
dynamische ondersteuning van 
het lichaam. Hierdoor verhoogt 

de mobiliteit en ervaar je een 
uitstekende ondersteuning.

*Vraag naar de voorwaarden.

“M LINE VERZORGT  
DE BESTE NACHTRUST 
VOOR TOPSPORTERS.”

KJELD NUIS
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HCC-technologie®

Perfecte nekpositie

M line 
KUSSENS

Een goed hoofdkussen kan veel rug- en nekklachten voorkomen. 

Daarom is het van belang dat je kussen de juiste vorm en hoogte 

heeft, zodat je een ontspannen slaaphouding aanneemt. Want 

als je hoofd goed ligt, nemen ook je nek- en ruggenwervels 

een ontspannen houding aan. M line kussens zijn gemaakt van 

revolutionair visco-elastisch schuim, waardoor ze zich vormen 

naar jouw lichaam. Bovendien zorgen alle M line hoofdkussens 

voor een maximale ventilatie en hygiëne tijdens je slaap.

M line ENERGY PILLOW
In de Energy Pillow zit een vulling van traagschuimvlokken, 

gecombineerd met Comforel® bolletjes. De schuimvlokken 

hechten niet aan elkaar, waardoor je geniet van optimale 

ventilatie. Verkrijgbaar in de maten 40x60 en 50x60 cm.

BEPAAL ZELF DE VORM

De binnenhoes heeft een rits, waardoor je de vulling van het 

kussen eenvoudig kunt afstemmen op jouw persoonlijke wensen. 

Zo bepaal je zelf de hoogte van het kussen. 

M line ACTIVE PILLOW
Natuurlijk is ondersteuning het hele jaar door belangrijk, daarom bevat het 

Active Pillow een combinatie van het drukverlagende visco-elastisch 

schuim en ventilerend materiaal (polyfiber). Het bijzondere ontwerp van de 

het M line Active Pillow maakt gebruik van twee afzonderlijke kussenzijden. 

De gebruikte materialen zijn daardoor precies afgestemd op de specifieke 

eigenschappen die per seizoen gevraagd worden. Waar we in de winter 

behoefte hebben aan het vasthouden van lichaamswarmte, is dit in de 

zomer juist de afvoer van diezelfde warmte en ventilatie. 

Active Light: 15 cm / Active: 17 cm

M line WAVE PILLOW

M line ICONIC PILLOW

Kussen Wave is een ergonomisch gevormd hoofdkussen. Het heeft verticale 

ventilatiegaten en een wasbare tijk die fris aanvoelt. De hoogte van het 

kussen wordt bepaald door jouw persoonlijke voorkeur, je lichaamsbouw en 

de hardheid van het matras. Wordt het 10 of 13 cm? Aan jou de keus. 

Het Iconic Pillow is een ademend kussen, dat een natuurlijk 

donzen vulling combineert met zachte Vita Talalay sticks™.

Het Iconic hoofdkussen voelt door het dons heerlijk zacht aan, 

waarbij deze door de Talalay sticks goed de vorm behoudt. 

Tevens is het kussen sterk in warmte- en vochtregulering.

Afritsbaar, wasbaar en antibacterieel

Goede ventilatie

Veerkrachtig

EEN GOED  
HOOFDKUSSEN 
KAN VEEL RUG- 

EN NEKKLACHTEN 
VOORKOMEN

*Vraag naar de voorwaarden.
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M line 
PILLOW YOU
De een slaapt goed op een hoog kussen, terwijl de ander 

juist de voorkeur geeft aan een lagere variant. Een passend 

kussen ligt comfortabel, geeft goede ondersteuning en 

vormt zich naar de contouren van jouw nek.

Uitholling

 Ooruitsparing

Ventilatiekanalen

 Nekgleuf

 Schouderuitsparing

 Hoge en lage slaapzijde

perfe
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e 
ho

of
dp
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e 
perfecte hoofdpositie  

p
erfecte hoofdpositie

pe
rf

ec

te hoofdpositie perfecte hoofd
p

ositie 
perfecte hoofdpositie

pe
rf

ec
te hoofdpositie 

perfecte hoofd
positie 

perfecte hoofdpositie

8 cm

12 cm

Om het perfecte hoofdkussen te bepalen dient 

er niet alleen rekening te worden gehouden 

met het matras en de slaaphouding, maar ook 

met lichaamsmaten. Een passend kussen is 

comfortabel, geeft een goede 

ondersteuning en vormt zich 

naar de contouren van de nek.

STAP 1  
PROMINENTE SLAAPHOUDING
Een kussen op maat zorgt voor optimale ondersteunende 

eigenschappen en een natuurlijke slaaphouding.

STAP 2  
MATRASCOMFORT
De hardheid van het matras is van belang voor de hoogte  

en de ondersteunende eigenschappen van het kussen. 

STAP 3 
SCHOUDERBREEDTE
Om de juiste maat kussen te bepalen is het van belang de-

schouderbreedte op te meten; Meet de afstand  

tussen de schouders inclusief de bolling van de rug,  

dus trek het meetlint niet strak.

STAP 4
AFSTAND TUSSEN  
HOOFD EN MUUR
Om bij rugligging de juiste hoogte van het kussen te kunnen  

bepalen meet je de korstste afstand tussen de achterkant van 

het hoofd en de muur. Ga hiervoor met je rug tegen de  

muur staan, met je hoofd in natuurlijke houding.

TRECHTERVORMIGE UITHOLLING
De trechtervormige uitholling in het kussen houdt je hoofd 

in de beste positie. Zo blijf je recht en stabiel liggen. 

UNIVERSELE SLAAPZIJDE
Het Athletic Pillow heeft een hoge en lage slaapzijde. 

Daarmee is het kussen voor iedereen geschikt.

SCHOUDERUITSPARING
Door de schouderuitsparing krijgen je hals-, nek- en 

schouderspieren de kans optimaal te ontspannen en te 

herstellen.

NEKGLEUF
De nekgleuf houdt je nek en daarmee jouw hoofd in het 

midden van het kussen. Je hals blijft vrij, voor een 

optimale bloedcirculatie naar het hoofd.

OORUITSPARING
Slaap je op je zij, dan voorkomt de ooruitsparing dat je 

oor wordt ingedrukt. Daarnaast biedt de extra uitsparing 

optimale ventilatie. 

Dankzij het M line Athletic Pillow strekt je wervel kolom 

zich ’s nachts weer, ontspannen je spieren optimaal en 

circuleert je bloed beter. Jij begint de dag in topvorm!

Voortreffelijke drukverdeling

Uitstekende ondersteuning

“OOK UW 
HOOFDKUSSEN 

DRAAGT BIJ 
AAN EEN GOEDE 

NACHTRUST”
GERARD GUEZ

Osteopaat en fysiotherapeut
in Parijs en Barcelona

M line 
ATHLETIC PILLOW

KIES IN 4 STAPPEN EEN 
KUSSEN DAT HET BESTE 
BIJ JOU PAST!

DOE DE TEST OP 
MLINE.NL/KUSSENWIJZER 

EN ONTDEK WELK 
KUSSEN HET BESTE 

BIJ JOU PAST!

Goede ventilatie
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PILLOW YOU

M line START & LUXE TOPPER 

M line DUO & TWIN COVER
Deze matrashoes voor twee M line 

matraskernen biedt de voordelen 

van een tweepersoons matras, met 

behoud van de functionaliteiten 

van twee éénpersoons matrassen. 

Met deze hoes merk je vrijwel 

niets van de naad tussen de twee 

matrassen. Met de Twin Cover kan 

je verstelbare bedbodems 

bovendien los van elkaar 

gebruiken. De matrashoes is 

afritsbaar en wasbaar op 60°C.

De Start en Luxe topper zijn gemaakt van een hoge 

kwaliteit visco-elastisch schuim. De M line Start 

topper is 5 cm hoog, haar luxere broer is 8 cm hoog. 

Beide matrastoppers zijn verkrijgbaar in een zachte 

én stevige variant en zowel met als zonder split.

M line 
BEDTEXTIEL

M line SMART COVER
De M line Smart Cover is uitermate 

geschikt als je het vaak warm hebt 

in bed. Deze matrasbeschermer met 

perfecte pasvorm voor een Cool 

Motion matras beschikt over een 

unieke ventilatielaag tussen lichaam 

en matras en verbetert hierdoor de 

vochtregulatie. Daarnaast zorgt deze 

hoes voor een langere levensduur 

van de matras. De Smart Cover is 

wasbaar op 60°C en ook beschikbaar 

met split t.b.v. een verstelbare bodem.

Start

Luxe

Duo Cover

* Met split

* Met split

Twin Cover

ATHLETIC PILLOW

ENERGY PILLOW
Ook geschikt voor het Fit Pillow

WAVE PILLOW
Ook geschikt voor het Fit Pillow

*Vraag naar de voorwaarden.

Goed bedtextiel speelt een belangrijke rol 

tijdens je slaap. Dat weet M line als geen 

ander. Met topmatrassen en matrashoezen 

die aansluiten bij de unieke eigenschappen 

van jouw matras, creëer je het perfecte 

slaapklimaat en sta je elke dag weer fit op.

KIJK OOK OP 
WWW.MLINE.NL

M line KUSSENSLOPEN
De M line kussenslopen passen dankzij de op maat gemaakte vorm 

perfect om het bijpassende hoofdkussen. De slopen zijn gemaakt 

van 97% katoen en 3% van de elastische kunststof elastaan.  

Deze combinatie zorgt voor een sterke en vormvaste kussensloop. 

De vochtregulerende stof zorgt daarnaast voor een goede 

ventilatie. De kussensloop garandeert een optimaal gebruik van 

de unieke eigenschappen van de M line hoofdkussens. Daarnaast 

zijn de M line kussenslopen wasbaar op 60°C en geschikt voor 

de droger op lage temperatuur. De kussenslopen zijn per 2 stuks 

verpakt en verkrijgbaar in wit en ecru.
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MEER 
INFORMATIE?
Bekijk ook onze Multi Motion- 
en boxspringbrochure 
of kijk op www.mline.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.


