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The experience 
of the past.

A future beyond 
expectation!

SLEEP WELL.
MOVE BETTER.
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Het resultaat: klassieke stijl en klasse in een 

verrassende combinatie met comfort en functionaliteit 

die de naam ‘Iconic’ in alle opzichten eer aandoet.  

Met rijke materialen, bewezen technieken en slimme 

innovaties leggen we de lat hoog. Alles op alles met het 

ultieme doel voor ogen: een ongeëvenaarde nachtrust. 

Zodat jij je overdag volledig kunt richten op het waar maken 

van jouw ambities.

Het dagelijks leven wordt steeds intensiever. We werken hard, 

hebben een overvolle agenda en staan voortdurend ‘aan’.  

Maar om een gezond en vitaal leven te leiden is het belangrijk 

dat er drie bouwstenen in balans zijn: voeding, beweging  

en nachtrust. Vooral dat laatste wordt vaak onder schat.  

We verlangen alsmaar meer van ons lichaam, terwijl een  

goede nachtrust juist zo belangrijk is om de volgende dag 

optimaal te presteren. Om bij te dragen aan een goede 

nachtrust herintroduceren we bij M line daarom een echte 

klassieker. Een icoon in de matrassenwereld, maar dan 

aangevuld met de nieuwste technieken. De M line Iconic.

The experience of the past.
A future beyond expectation!

DE UITVINDING VAN HET LATEXSCHUIM
In het begin van de negentiende eeuw werd door Charles 

Goodyear latex uitgevonden. Ruim 100 jaar later ontdekte 

een onderzoekswetenschapper bij Dunlop dat het mengen 

en verwarmen van zeep, vloeibare latex en verdikkings- 

middel een bepaald soort latexschuim veroorzaakte. Een 

klassieker, want dit materiaal in traditionele schuim- 

matrassen is na al die jaren nog steeds erg geliefd. Voor 

M line een reden om dit matras opnieuw uit te vinden, 

maar dan met de moderne techniek die je van M line 

gewend bent. Het resultaat? Een toplaag van natuurlijk 

Talalay-latex die zorgt voor een comfortabele slaap- 

ervaring, en een zeer onderscheidende constructie die 

zorgt voor een perfecte en ergonomisch verantwoorde 

ondersteuning van het lichaam. Want topprestaties komen 

niet vanzelf!

NATUURLIJK TALALAY LATEX
Hoewel de Dunlop manier van produceren nog steeds 

bestaat, maakt M line voor de Iconic serie gebruik van het 

natuurlijke Talalay latex. Het Talalay-proces voor het maken 

van latex schuimmatrassen is natuurlijk wel een stuk 

moderner dan het Dunlop-proces destijds. Bij deze methode 

wordt het schuim snel ingevroren voordat het wordt 

verwarmd. Hierdoor ontstaat een ‘luchtiger’ soort schuim 

dat meer comfort biedt aan de slaper, doordat het beter 

ademt en de drukpunten beter opvangt. Net zoals bij de 

andere matrassen uit de M line collectie zijn de Iconic 

matrassen opgebouwd uit verschillende lagen, waarbij 

iedere laag bijzondere kenmerken bezit waardoor je lichaam 

optimaal ondersteund wordt. De opbouw van deze 

verschillende lagen zorgt voor drie verschillende Iconic 

matrassen, die elkaar opvolgen in mate van comfort.
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Only few are 
marked as icons

Only few are 
marked as icons

Eco-friendly Lyocell tijk

Talalay latex

Air Release®

Contour Support 

Geprofi leerd 
HR schuim

Dynamic Contour met 
7 zones mini pocket

Ventilerende 
3D border

+    Voortreffelijke ondersteuning, waarbij de rug een 
juiste houding aanneemt en er een verlichting van 
de drukpunten ontstaat. 

+  Voelt als slapen op lucht. Zacht, maar met de juiste 
ondersteuning.

+   Optimale ventilatie door het zeer ademende 
materiaal.

+   Goede wendbaarheid waardoor draaien in bed 
gemakkelijk gaat.

+  Consistent slaapklimaat. Het houdt je warm tijdens 
de wintermaanden en koel in de zomer. 

+  Hypoallergeen, antibacterieel en uitermate geschikt 
voor mensen met een allergie. 

+  Zeer duurzaam, het materiaal veert altijd terug naar 
zijn originele vorm.

VOORDELEN 
TALALAY: 
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Iconic 
Star 3 & 4
De Iconic Star bestaat uit drie verschillende lagen en heeft een 

hoogte van 22 cm. De Iconic Star 3 beschikt over een zachtere 

toplaag dan de Iconic Star 4. Door het gebruik van latex met 

verschillende hard- en dichtheden is het onderscheid tussen 

soepel en stevig goed voelbaar.

Dit matras onderscheidt zich door de unieke Contour Support 

in de basis van het matras. Deze zone is zo opgebouwd dat hij 

de contouren van het lichaam precies volgt en ondersteunt 

waar dat nodig is, namelijk op de heupen én de wervelkolom. 

Daarnaast geeft het matras ruimte bij de schouders, waardoor 

het lichaam optimaal ondersteund wordt en er geen 

drukpunten ontstaan. Wakker worden met slapende ledematen 

is dus verleden tijd.

drukpunten ontstaan. Wakker worden met slapende ledematen 

is dus verleden tijd.

Eco-friendly Lyocell tijk

Talalay latex

Contour Support

Gezoneerd HR schuim

Ventilerende 
3D border

“ Keep your eyes on the stars 
      and your feet on the ground.”

Het matras is 

afgedekt met een 

soepele of stevige laag 

van Talalay latex. Deze laag 

bestaat uit natuurlijke 

grondstoffen en zorgt voor een 

goede ondersteuning en een aangenaam 

comfort. Talalay matrassen zijn optimaal 

ventilerend en zorgen ervoor dat je koel blijft in de 

zomer en behaaglijk warm tijdens de wintermaanden. 

De open celstructuur van de matrassen voorkomt transpiratie, 

vermindert huisstofmijt en bevordert een gezonde en 

hygiënische nachtrust. De revolutionaire eco-friendly Lyocell 

tijk absorbeert beter dan katoen, is zachter dan zijde en 

creëert een beter slaapklimaat dan linnen.

Contour 
support

5
Tennissers Ryan Nijboer, Robin Haase en Tallon Griekspoor

Next Gen Lions
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Iconic 
Hero 5 & 6
De Iconic Hero is opgebouwd uit vier op elkaar afgestemde lagen. 

Ten opzichte van de Star is een geprofi leerde tussenzone 

toegevoegd aan de Contour Support laag. Dankzij deze zone wordt 

de mate van ondersteuning aangepast aan de ondersteuning die 

het lichaam nodig heeft. Hierdoor is het matras geschikt voor 

iedereen en elk type lichaamsbouw. Alle matrassen in de Iconic 

serie zijn voorzien van een opencellig HR schuim als basis, met 

stevige zones, zodat jouw hele lichaam op de juiste manier wordt 

ondersteund. Het matras heeft een hoogte van 26 cm. Door het 

gebruik van latex met verschillende hard- en dichtheden is het 

onderscheid tussen soepel en stevig goed voelbaar. 

De Iconic Hero 5 beschikt over een zachtere toplaag dan de 

Iconic Hero 6.

In de basis van dit 

matras is de Contour 

Support laag uitgebreid 

met een geprofi leerde 

tussenzone, hierdoor geeft het 

matras meer bewegingsvrijheid op 

de zones waar dit het meeste nodig is. 

Met deze extra Individual Contour Support laag 

ontstaat er een ondersteuning die zich aanpast aan 

iedere lichaamsbouw. Zo is er meer bewegingsruimte bij 

een persoon met brede schouders, dan wanneer iemand 

smalle schouders heeft. Bovendien bevordert deze laag de 

luchtstroom in het matras die via de 3D-border, aan de 

zijkant van het matras, wordt afgevoerd.

luchtstroom in het matras die via de 3D-border, aan de 

In de basis van dit 

matras is de Contour 

Support laag uitgebreid 

met een geprofi leerde 

tussenzone, hierdoor geeft het 

matras meer bewegingsvrijheid op 

de zones waar dit het meeste nodig is. 

Met deze extra Individual Contour Support laag 

ontstaat er een ondersteuning die zich aanpast aan 

iedere lichaamsbouw. Zo is er meer bewegingsruimte bij 

een persoon met brede schouders, dan wanneer iemand 

smalle schouders heeft. Bovendien bevordert deze laag de 

luchtstroom in het matras die via de 3D-border, aan de 

matras is de Contour 

Support laag uitgebreid 

met een geprofi leerde 

tussenzone, hierdoor geeft het 

matras meer bewegingsvrijheid op 

de zones waar dit het meeste nodig is. 

Met deze extra Individual Contour Support laag 

ontstaat er een ondersteuning die zich aanpast aan 

iedere lichaamsbouw. Zo is er meer bewegingsruimte bij 

een persoon met brede schouders, dan wanneer iemand 

smalle schouders heeft. Bovendien bevordert deze laag de 

luchtstroom in het matras die via de 3D-border, aan de 

Eco-friendly Lyocell tijk

Talalay latex

Individueel 
geprofi leerde 

tussenzone

Contour Support

Gezoneerd HR schuim

Ventilerende 
3D border

“You are the hero of your own story.”

Contour 
support
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Kjeld Nuis
Olympisch schaatskampioen 1.000m & 1.500m
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“The future belongs to those 
         who believe in their dreams.”

Onder de Talalay toplaag is 

de zeer opencellige Air Release 

schuimlaag geplaatst. Deze laag 

zorgt er voor dat de warme luchtstroom 

sneller wordt afgevoerd via de zijkanten van het 

matras. Dit bevordert de levensduur van het matras 

en zorgt voor een hygiënisch slaapklimaat. Vanwege de 

betrouwbare mechanische eigenschappen in de Contour 

Support laag, zoals elasticiteit en treksterkte van het 

schuim, is dit matras ook goed te gebruiken in combinatie 

met verstelbare bedden. Door deze kwaliteiten scheurt het 

schuim niet snel bij vervorming.

Onder de Talalay toplaag is 

de zeer opencellige Air Release 

schuimlaag geplaatst. Deze laag 

zorgt er voor dat de warme luchtstroom 

sneller wordt afgevoerd via de zijkanten van het 

matras. Dit bevordert de levensduur van het matras 

en zorgt voor een hygiënisch slaapklimaat. Vanwege de 

betrouwbare mechanische eigenschappen in de Contour 

Support laag, zoals elasticiteit en treksterkte van het 

schuim, is dit matras ook goed te gebruiken in combinatie 
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Eco-friendly Lyocell tijk

Talalay latex

Air Release®
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Dynamic Contour met 
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Ventilerende 
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Iconic 
Legend 7 & 8
De Iconic Legend is de legende onder de Iconic matrassen. 

Door een pocketveer toe te voegen aan de Contour Support 

laag zijn de allernieuwste technieken op slaapgebied verwerkt 

in deze klassieker. Het resultaat? Een dynamisch matras dat 

met de vijf volledig op elkaar afgestemde lagen zijn 

ergo nomische eigenschappen behoud. Het matras heeft een 

hoogte van 26 cm. Door het gebruik van latex met verschillende 

hard- en dicht heden is het onderscheid tussen soepel en stevig 

goed voelbaar. De Iconic Legend 7 beschikt over een zachtere 

toplaag dan de Legend 8.

In de basis van dit matras is de Contour Support laag voorzien 

van een gezoneerde mini-pocketveer. Hierdoor geeft het matras 

een dynamische ondersteuning op de zones van je lichaam die 

meer uitsteken. Door de open kern van het verenpakket neemt 

ook de actieve ventilatie in het matras toe en droogt het 

matras sneller gedurende de dag. Hierdoor zal 

huisstofmijt zich minder goed 

kunnen nestelen en 

krijgen ook 

bacteriën minder 

de kans om zich te 

ontwikkelen.

Contour 
support
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DE M LINE BOXSPRING EN 
MULTI MOTION, GEÏNTEGREERDE 
SLAAPSYSTEMEN 

M line slaapsystemen zijn uitgerust met een hybride 

techniek. Dezelfde techniek als je kent van onze 

matrassen. Het resultaat? Een perfecte samen-

werking tussen bed en matras, waarbij uitstekende 

ondersteuning, drukverdeling en ventilatie naar een nóg 

hoger niveau zijn getild. Dit alles betekent comfort dat 

zich niet alleen ’s nachts terugbetaalt, maar ook overdag. 

De M line slaapsystemen zijn ontworpen om de unieke 

eigenschappen van de M line matrassen te versterken. 

Anders dan gewone systemen zijn onze boxsprings 

uitgerust met een hybride combinatie van pocketveren 

en visco-elastisch schuim. Dit schuim vormt zich exact 

naar de contouren van jouw lichaam en door de open 

celstructuur ventileert het als de beste. Net als onze 

matrassen blinken de M line bedden uit in onder-

steuning, drukverdeling en ventilatie. 

Een hybride 
samenspel tussen 
bed en matras
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Topprestaties komen 
niet vanzelf.

Tom Dumoulin

“De combinatie dons en 
talalay zorgt voor een 

goede vorm en de juiste 
ondersteuning aan het hoofd.”

Een goed hoofdkussen helpt bij het reguleren van de warmte, 
want als je hoofd koel blijft dan houdt het gehele lichaam een 
stabiele temperatuur. Het Iconic Pillow is een ademend kussen, 
dat een natuurlijk donzen vulling combineert met zachte Vita 
Talalay sticks. De donzen vulling zorgt voor een perfecte 
vochtregulatie en tevens voelt het kussen hierdoor lekker zacht 
aan. De combinatie met natuurlijke Vita Talalay latex sticks zorgt 
ervoor dat het kussen goed in zijn vorm blijft en de juiste 
ondersteuning geeft aan het hoofd. Het kussen bevat een tijk 
van 100% perkal katoen.

Ventilatie

Het Vita Talalay latex zorgt ervoor dat je koel blijft in de zomer 
en behaaglijk warm tijdens de winter. De open celstructuur 
maakt de goede ventilatie mogelijk, voorkomt transpiratie, 
vermindert huisstofmijt én bevordert een gezonde, hygiënische 
nachtrust. 

Veerkrachtigheid

Het Iconic Pillow is veerkrachtig en garandeert maximale 
bewegingsvrijheid in bed, zodat je kunt genieten van een goede 
nachtrust en elke dag als herboren wakker wordt.

Goede ventilatie

Veerkrachtig

pillow

Talalay
Latex

2
JAAR
garantie
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Meer Meer 
informatie?informatie?

KIJK OP WWW.MLINE.NL


