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GOED SLAPEN BEGINT MET DE JUISTE TECHNIEK

M line introduceert de Multi Motion met vernieuwde techniek.  

Deze unieke bedbodem ondersteunt de hybride technologie van de 

matras op de juiste manier en is ontworpen om de eigenschappen 

van de matras te versterken. De Multi Motion blinkt uit in goede 

ventilatie, uitstekende veerkracht en heeft een grote 

verscheidenheid aan opties en accessoires. Of u nu voor robuust, 

klassiek of modern gaat, het is allemaal mogelijk. De Multi Motion is 

een hoogwaardige én comfortabele basis voor alle Slow Motion 

matrassen en is door nieuwe ontwikkelingen in techniek, constructie 

en design de perfecte oplossing voor een goede nachtrust.  

Want goed slapen begint met de juiste techniek. 

 

Nieuw 
design én 

innovatieve 
techniek

MULTI MOTION

TECHNIEK

De Multi Motion bestaat uit een ultraslank aluminium frame met een 

grote draagkracht. De bodem is opgebouwd uit verende latten met 

daarop een minipocketvering, bestaande uit zeven zones. Door de 

ergonomische schouderzone krijgen schouders en rug precies de 

juiste ondersteuning, voor een ongeëvenaard ligcomfort. Daarnaast 

is de Multi Motion voorzien van antislip en heeft aan de onder- en 

bovenzijde een 3D-spiegel gestoffeerd oppervlak, wat zorgt voor 

uitstekende ventilatie. 

DESIGN

De Multi Motion kan geheel naar eigen voorkeur samengesteld 

worden. Met de vernieuwde bedbodem en de verschillende 

accessoires creëert u uw favoriete sfeer in de slaapkamer.  

Het hoofd- en voetbord zijn in twee modellen verkrijgbaar.  

Het is mogelijk om ledikantzijden tussen het hoofd- en voetbord te 

plaatsen, waardoor het systeem het uiterlijk krijgt van een volledig 

gestoffeerd ledikant. De poten worden gemonteerd op stalen 

hoeken, wat een stabiele stand op de vloer garandeert. In een 

tweepersoons elektrische opstelling zorgt de in hoogte verstelbare 

koppelpoot ervoor dat de bodems afzonderlijk van elkaar kunnen 

bewegen. De Multi Motion wordt standaard geleverd met een zwarte 

ronde poot, maar is ook verkrijgbaar met een moderne hairpin of 

massief houten poot. 
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Multi Motion bedbodem

MULTI MOTION BEDBODEM

De Multi Motion is met zijn opvallend strakke uiterlijk echt een bed 

voor designliefhebbers. De  bedbodem kan gemakkelijk vrijstaand 

geplaatst worden, maar kan ook helemaal aangepast worden naar 

eigen voorkeur. Het hightech frame heeft een hoge draagkracht en 

is zowel vlak als elektrisch verkrijgbaar. De elektrische variant is 

standaard uitgerust met een soft touch handbediening met een 

handige zaklampfunctie.  

MULTI MOTION BEDBODEM

• 7-zones minipocketvering

• Ergonomische schouderzone

• 3D-gespiegeld oppervlak voor ventilatie met antislip

• De perfecte combinatie met alle Slow Motion matrassen

• Strak en tijdloos design  

Hout eiken

Ronde poot 
met voet zwart

Hout zwart Hairpin antraciet 

Hairpin warm 
aluminium

Vlak Elektrisch verstelbaar
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Multi Motion Dusk

Het hoofd- en voetbord met rechte hoeken en lijnen van 

de Multi Motion Dusk geven uw slaapkamer direct een 

eigentijdse uitstraling. Voor zowel de Multi Motion Dusk 

als de Multi Motion Dawn kiest u voor de bekleding uit 

mooie, rijke stoffen in maar liefst 36 sfeervolle kleuren. 

Ook kunt u optioneel de ledikantzijden toevoegen zodat 

de Multi Motion het uiterlijk van een volledig gestoffeerd 

ledikant krijgt. 

MULTI MOTION DUSK

• Hoofd- en voetbord model Dusk

• 7-zones minipocketvering

• Ergonomische schouderzone

• 3D-gespiegeld oppervlak voor ventilatie met antislip

•  De perfecte combinatie met alle Slow Motion matrassen 

Stel de 
Multi Motion 

naar eigen 
wens samen

Hout eiken

Ronde poot 
met voet zwart

Hout zwart Hairpin antraciet 

Hairpin warm 
aluminium



98

Multi Motion Dawn

De soepele lijnen van dit Multi Motion Dawn hoofd- en voetbord 

creëren een warme sfeer in uw slaapkamer. Met de mooie 

organische vormen en de inzetbare ledikantzijden geniet u van  

de luxueuze uitstraling van een volledig gestoffeerd ledikant.  

Met de Multi Motion Dawn ervaart u niet alleen een optimale 

ondersteuning tijdens uw nachtrust, maar staat er ook nog eens 

een echte eyecatcher in uw slaapkamer.

MULTI MOTION DAWN

• Hoofd- en voetbord model Dawn

• 7-zones minipocketvering

• Ergonomische schouderzone

• 3D-gespiegeld oppervlak voor ventilatie met antislip

• De perfecte combinatie met alle Slow Motion matrassen 

Geniet van een 
luxe uitstraling 
met de Multi 
Motion Dawn

Hout eiken

Ronde poot 
met voet zwart

Hout zwart Hairpin antraciet 

Hairpin warm 
aluminium
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MULTI MOTION

Keuze uit 
maar liefst 38 sferen

Kies hier uit 
de verschillende opties

Stofgroep 1

Liver

Graphite Chocolate Blush

Grey

Cream Liver Onyx

Cream

Dolphin Lime Eucalyptus

Khaki

Navy Graphite

Ocre Blossom

Mine Urban Byte

Stofgroep 2 (meerprijs)

Stone

Mint Ecru

Vanilla White

Pistachio Onyx

Grey Espresso

Blue

Lemon Taupe

Plumb

Sapphire

Sepia

Stone

Olive

Rust

Anthracite Iceblue Antracite

Side Kiss Crush

STOFFEN DIE 
EVEN MOOI ALS 
DUURZAAM ZIJN

ARTIKEL UITVOERING PRIJS  
STOFGROEP 1

PRIJS  
STOFGROEP 2 PRIJS

Hoofdbord Dusk / Dawn 90 en 100 cm breed 400 450 - 

Hoofdbord Dusk / Dawn 140, 160, 180 en 200 breed 550 600 - 

Voetbord Dusk / Dawn 90 en 100 cm breed 300 350 - 

Voetbord Dusk / Dawn 140, 160, 180 en 200 breed 400 450 - 

Zijpanelen (2st) 200,210 en 220 lang 350 400 - 

Ronde poot met voet zwart
1-persoons opstelling 0 0 0

2-persoons opstelling (met koppelpoot) 0 0 50

Houten poot, zwart, eiken
en model hairpin antraciet en warm alu

1-persoons opstelling - - 150

2-persoons opstelling (met koppelpoot) - - 200

Voetbeugel (2 per bodem)* - - 90

Zijbeugels (2 st)* - - 90

OPTIES

*alleen voor voet- en zijbeugels
voet- en zijbeugels

VLAK ELEKTRISCH

70/80/90/100x200/210/220 899 1449

140x200/210/220 1498 2598

160/180/200x200/210/220 1798 2898

MEERPRIJS

Zelfdragende potenset 1 pers 69

Zelfdragende potenset 2 pers 99

INLAY OPTIES

INLAY Multi Motion

VLAK ELEKTRISCH

70/80/90/100x200/210/220 449 874

Draadloze afstandsbediening | Per ligzijde | + 150

Alle prijzen zijn in euro’s. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Bekijk de M line

MATRASSEN 

BROCHURE

Meer informatie 
over een compleet 
slaapsysteem? 




