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EEN VOLLEDIG CIRCULAIR MATRAS MET ONGEKEND LIGCOMFORT.

In Nederland alleen al worden elk jaar ongeveer anderhalf 

miljoen matrassen weggegooid. In Europa zijn dit er zelfs 35 

miljoen en in de Verenigde Staten 20 miljoen. Daarom zetten wij 

in op groen. Het circulaire Green Motion matras van M line staat 

voor duurzaamheid en kwaliteit. Ook na jarenlang intensief 

gebruik en vele comfortabele nachten kunnen de gebruikte 

grondstoffen worden hergebruikt voor de productie van een 

nieuw matras. Hierdoor worden er geen materialen verspild of 

vernietigd aan het einde van de levensduur en helpen we de 

schaarste rondom grondstoffen te verminderen. Zo werken we 

samen aan een betere toekomst.

Het duurzame Green Motion matras levert niet in op comfort. 

Het matras heeft 3 elastische 3D lagen die zorgen voor een 

optimale ventilatie en uitstekende warmteafvoer. Deze 

eigenschappen worden versterkt door de zachte Green Motion 

Circular tijk, die gemaakt is van polyester.  

De pocketvering is opgedeeld in 3 comfortzones, wat zorgt voor 

ergonomische ondersteuning en voortreffelijke drukverdeling. 

Profiteer iedere nacht weer van een goede nachtrust op een 

verantwoord matras. Zo heb je overdag weer meer dan genoeg 

energie voor je volgende topprestatie.

DUUR  ZAAMHEID
De grondstoffen van het M line Green 
Motion Circular matras kunnen weer 
opnieuw worden gebruikt. Hierdoor 
ontstaat er minder afval en dragen 
we bij aan een duurzame toekomst.

100 DAGEN 
PROEFSLAPEN

Om het comfort van M line 
matrassen goed te ervaren, kun 
je 100 dagen proefslapen op alle 

1-persoons M line matrassen.*

TOT 10 JAAR 
GARANTIE

M line producten zijn voorzien 
van uitstekende productgarantie, 

oplopend tot wel 10 jaar!*

ACT RESPONSIBLE. 
SLEEP WELL.

Nederlands Kampioen
mountainbike

OFFICIAL SLEEP SUPPLIER:

* Vraag naar de voorwaarden of kijk op mline.nl

WIJ GAAN 
VOOR
GROEN.
Je bent constant in beweging en staat nooit stil. 

Daarom wil je goed uitrusten om optimaal te presteren. 

Het beste eruit halen voor jezelf én een betere wereld. 

Topprestaties komen niet vanzelf. De nieuwste 

topprestatie van M line is de unieke ontwikkeling van 

het Green Motion Circular matras. Een circulair matras 

met ongekend ligcomfort. Optimaal slapen voor een 

frisse start van je dag én bijdragen aan een duurzamere 

wereld. Dat slaapt nóg lekkerder. 

Sleep well. Move better.

Kijk ook op 
MLINE.NL/MATRASSEN/

GREEN-MOTION-CIRCULAR
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Groen presteert beter! Maar een duurzame toekomst komt niet vanzelf. 

Gelukkig kun je op de Green Motion Circulair in alle rust dromen over morgen. 

Een matras gemaakt van innovatieve en recyclebare materialen dat bijdraagt 

aan een verantwoorde toekomst. Wanneer het matras terugkomt wordt het, 

dankzij de Niaga® technologie, gemakkelijk uit elkaar gehaald. Daarna scheiden 

we de verschillende onderdelen. Het matras wordt helemaal terug gebracht 

naar de oorspronkelijke grondstoffen, zodat we er vervolgens weer een nieuw 

matras van kunnen maken. 

Green motion
CIRCULAR

EEN FRISSE 
START VOOR EEN 

DUURZAMERE 
WERELD
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SCAN DE QR CODE 
EN ONTDEK HET 

CIRCULARITY 
PASSPORT

NIAGA® LABEL 
Niaga® herontwerpt producten zodat de waardevolle 
materialen waar ze van gemaakt zijn behouden kunnen 
blijven na gebruik. Zo wordt afval verleden tijd. Samen 
met onze partners ontwerpen we voor hergebruik.  
Scan het Niaga® label aan het matras, en je ziet 
precies waar het product van gemaakt is en  
hoe je het retour kunt sturen na gebruik. 

Green Motion CIRCULAR

Lucht beweegt dankzij de open 
structuur gemakkelijk door de 
toplagen heen, wat zorgt voor 
een goede ventilatie en 
uitstekend slaapklimaat. 

Zorgt voor een goede
ergonomische ondersteuning.

Elastische 3D comfortlagen

Tijk van 100% polyester

NIAGA®

LABEL

GOEDE 
VENTILATIE

Gezoneerde pocketvering

Dit circulaire matras is opgebouwd uit een basislaag van 

pocketveren, met 3 comfortzones. Daarnaast bestaat de 

toplaag uit verschillende 3D comfortlagen. Het matras is 

22 cm hoog en zorgt voor een goede ergonomische 

ondersteuning op de juiste plaatsen van het lichaam.

ELASTISCHE 3D COMFORTLAGEN VOOR EEN 

OPTIMALE VENTILATIE

De Green Motion Circular heeft een toplaag van 4.5 cm die 

bestaat uit 3 elastische 3D lagen gemaakt van polyester. 

Deze lagen vormen zich perfect naar de contouren van het 

lichaam waardoor je gegarandeerd bent van een goede en 

comfortabele nachtrust. De Green Motion Circular blinkt uit 

in ventilatie door de open structuur van de toplaag. Zo be-

houd je een aangename temperatuur gedurende de nacht. 

Daarnaast zorgt het 3D gebreide polyester voor een uit-

stekende vochtregulatie waardoor bacteriën en schimmels 

geen kans krijgen om zich te nestelen. Dit maakt het matras 

dan ook zeer geschikt voor mensen met allergieën. 

VOLLEDIG CIRCULAIR

De tijk van het matras heeft het vertrouwde comfort van 

de andere M line matrassen, maar is gemaakt van 100% 

polyester. Samen met de stalen veren en de polyester 3D 

comfortlaag is deze, aan het einde van de levenscyclus van 

het matras weer volledig te hergebruiken.

NIAGA® LABEL

Groen presteert beter! Daarom is de Green Motion 

Circular voorzien van het Niaga® label. Zo weet je zeker 

dat je matras is ontworpen voor hergebruik. Door de QR 

code op het label te scannen kun je het productpaspoort 

inzien. Hierin staat precies beschreven van welke 

materialen het matras gemaakt is. Ook vind je hier 

informatie betreft het inleveren van het matras, zodat 

deze ook daadwerkelijk gerecycled kan worden. Zo help je 

de grondstoffen te behouden en gaan we samen op weg 

naar een groenere wereld.

Duurzame fabrikant

Afritsbare en wasbare tijkBrandveilig (fire retardant)

Niet keren of draaien

Ventilerend Soepele schouderzone

Ecologisch verantwoord

Traditioneel slaapcomfort
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MEER 
INFORMATIE?
Bekijk ook onze Multi Motion-,  
boxspring- en andere matrassenbrochures 
of kijk op www.mline.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.


