
        op onze meest 
duurzame producten*

Wintersale

* Kijk voor meer informatie over de actie op auping.nl/actie
Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? 
Kijk dan op auping.nl/wij-nemen-verantwoordelijkheid

Geniet daarnaast
van nog meer voordeel
in onze winkel



       duurzamematrassen
Onze meest

nu extra voordelig 

Van € 1.595,- voor

   € 1.345,-*

Vivo matras

Premium matrassen Maestro en Vivo bieden meer dan alleen slaapcomfort 
op het allerhoogste niveau. Ze zijn ook de meest duurzame matrassen 

van Auping. Deze matrassen zijn namelijk verrijkt met een unieke 
comfortlaag, gemaakt van het exclusieve en natuurlijke Vita Talalay 
Origins®. Deze natuurlatex, gemaakt van het sap uit de Braziliaanse 

rubberboom, is ongeëvenaard als het gaat om duurzaamheid, veerkracht 
en ventilatie. Bovendien is het de enige latex laag ter wereld met een 

Cradle to Cradle Gold-certifi caat. Dat slaapt extra lekker.

Van € 1.395,- voor

   € 1.195,-*

Maestro matras

*Prijzen zijn gebaseerd op afmeting 90 x 200 cm

Adagio matras
Een veerkrachtige matras met 5 comfortzones, 
die nauwkeurig de contouren van je lichaam 
volgt. Met een ventilerende comfortlaag van 
Latex Perfo.

Vanaf

   € 795,-*

Cresto matras
Een kwalitatieve matras met 5 zones en soepele 
ondersteuning voor de schouders. Duurzaam 
Latex Pura maakt deze matras extra zacht en 
veerkrachtig.

Vanaf

   € 1.095,-*

Ook in ons assortiment:

Inizio matras
Een heerlijke, comfortabele en ventilerende matras. 
Voorzien van 3 comfortzones met DPPS®

pocketveren. Past op elke bedbodem.

Vanaf

   € 495,-*



recyclebaar
Klaar voor de toekomst
      met het

Auping Essential bed

De Auping Essential is een echt duurzaam ontwerp,
gemaakt van eerlijke materialen die makkelijk te demonteren zijn.

De spiraalbodem van elk Auping bed is 100% recyclebaar staal. Voor het Essential 
hoofdbord gebruiken we FSC- en PEFC-hout. Het aluminium dat gebruikt wordt 

voor de poten is al voor 98% gerecycled. In een eerder leven is dit materiaal
al in en ander product gebruikt, bijvoorbeeld een auto-onderdeel.

Accessoires Tafeltje

Bijpassend zwevend tafeltje.

Gelakt GestoffeerdHoofdbord

Licht gebogen houten hoofdbord. 
Keuze uit 10 kleuren.

Licht gebogen houten hoofdbord. 
Gestoffeerd in een stof naar keuze.

Frame Afmetingen Hoogtes

Aluminium omranding met licht gebogen 
poten. Beschikbaar in de afmetingen: 
Breedte: 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm

De Essential is verkrijgbaar in 2 hoogtes:
30 cm of 37 cm

Kleuren

Night
blue

Rusty
red

Coral
red

BlushForest
green

Warm
grey

Cool
grey

Deep
black

ClayPure
white

Essential opties

Van € 2.895,- voor

   € 2.495,-*

Essential

*180 x 200 cm, inclusief houten hoofdbord,
  2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems



Van € 6.145,- voor

   € 5.195,-*

Verstelbaarheid op basis  
van 180 x 200 cm, 2-motorige  
spiraalbodems, Dublin hoofdbord,  
Prestige matrassen

Van € 7.145,- voor

   € 5.995,-*

Verstelbaarheid op basis  
van 180 x 200 cm, 2-motorige 
spiraalbodems, Plain hoofdbord, 
Prestige matrassen

Criade Boxspring
De eye-catcher van jouw slaapkamer 
door het opvallende en unieke stalen 
design frame.

Original Boxspring
Met de Original boxspring kies je voor 
de perfecte basis, met uitstekende 
ondersteuning en stabiliteit.

Optimaal
genieten

  met onze
verstelbare boxsprings

Een verstelbaar bed biedt extra comfort, daar waar jij het nodig hebt.
Kies wat jij de fijnste houding vindt om bijvoorbeeld voor het slapen gaan  
nog lekker te lezen in bed. Kies ook voor extra comfort tijdens de nacht;

zet bijvoorbeeld het hoofdeinde wat omhoog als je verkouden bent.
Of zet het voeteneinde wat omhoog bij een beenblessure.

*Alleen tijdens de Wintersale en exclusief topper

De standaard Criade Boxspring is verkrijgbaar vanaf € 2.970,-*

De standaard Original Boxspring is verkrijgbaar vanaf € 2.120,-*



*180 x 200 cm, inclusief 2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems

Van € 2.495,- voor

   € 2.095,-*

Auronde

oersterk
beukenhout

Gemaakt van 

dat een leven 
     lang mee gaat

*180 x 200 cm, inclusief 2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems

Van € 2.495,- voor

   € 2.095,-*

Auronde

oersterk
beukenhout

Gemaakt van 

dat een leven 
     lang mee gaat


