
warme
weken

De

winter

Tot € 500,- wintervoordeel op alle Auping matrassen.

De warme winterweken zijn geldig van vrijdag 20 december 
2019 t/m zondag 2 februari 2020. Kijk voor meer informatie 
op auping.nl/warmewinterweken



op al onze matrassen
voordeelWinter

Heb je wat meer ondersteuning nodig in de heupzone of juist in de schouderzone? 
Of wil je jouw matras regelmatig kunnen wassen? Er is altijd een Auping matras dat 
bij jouw dromen past. 

Er zijn vier hardheden: zacht, medium, stevig en extra stevig. De pocketveren 
die zorgen voor deze ondersteuning zijn speciaal voor Auping ontwikkeld. Zo 
bewegen de pocketveren volledig onafhankelijk van elkaar. Daardoor krijg je precies 
ondersteuning waar je het nodig hebt. Om dit echt goed te begrijpen, moet je het 
voelen. En dat kan perfect in één van onze winkels.

Slaap je met een partner in bed? Dat je van elkaar houdt betekent nog niet dat je 
hetzelfde matras nodig hebt. Bij Auping kan je daarom kiezen voor twee kernen 
met allebei hun eigen hardheid in één tweepersoonsmatras. Zo kan je rustig op een 
tweepersoonsmatras slapen zonder dat één van de twee wakker ligt.

Vivo
Van € 1.595,- voor € 1.345,-*

Jouw wintervoordeel:
1-persoons matras € 250,-
2-persoons matras € 500,-

1-persoons matras afmetingen: 70/80/90/100/120/140 x 200/210/220 cm
2-persoons matras afmetingen: 160/180/200 x 200/210/220 cm

*Betreft de prijzen voor afmeting 90 x 200 cm.

Maestro
Van € 1.395,- voor € 1.195,-*

Jouw wintervoordeel:
1-persoons matras € 200,-
2-persoons matras € 400,-

Adagio
Van € 795,- voor € 695,-*

Jouw wintervoordeel:
1-persoons matras € 100,-
2-persoons matras € 200,-

Inizio
Van € 495,- voor € 420,-*

Jouw wintervoordeel:
1-persoons matras € 75,-
2-persoons matras € 150,-

Cresto
Van € 1.095,- voor € 945,-*

Jouw wintervoordeel:
1-persoons matras € 150,-
2-persoons matras € 300,-



Duurzaam design

Onze Auping Essential is het eerste volledig 
recyclebare bed ter wereld. Maar dat is niet het 
enige rustgevende aan dit bed. Door de verfijnde 
en minimalistische vormen past dit bed namelijk 
subtiel in elke kamer. Het moderne design is 
overal doorgevoerd. Tot in de taps toelopende 
poten. Eigenlijk rust je al uit als je ernaar kijkt.

Essential bed  
van € 2.955,- voor

  € 2.555,-*

*Afmeting 180 x 200 cm incl. houten hoofdbord, vlakke uitvoering gecombineerd met 2 Inizio matrassen.

 Stel samen naar jouw wensen.
  Met Auping spiraalbodem voor de  

beste ventilatie.
  Geproduceerd in onze duurzame fabriek  

in Deventer.
  Verstelbaar te verkrijgen in drie varianten: rug, 

benen en hoofd. Alle drie kan natuurlijk ook.
 Verkrijgbaar met anti-snurkfunctie.
 Gratis bezorgd tot in je slaapkamer.
  Bekroond met de Red Dot Design Award,  

IF Product Design Award en ‘Goed  
Industrieel Ontwerp’.

Auping Essential 

Winterdeal 



Kleurt je dromen

De Auping Original is een minimalistisch 
vormgegeven bed met sterke lijnen en een 
elegante uitstraling. Het bed is geïnspireerd 
op een van de allereerste ontwerpen van 
Auping, de Cleopatra.

*Afmeting 180 x 200 cm, Stitch hoofdbord, 2-motorige spiraalbodems,  
tafeltje, 2 inizio matrassen incl. het wintervoordeel op de matrassen.

  Kies welke van de 10 kleuren het beste  
bij jou past.

  Met Auping spiraalbodem voor de  
beste ventilatie.

  Geproduceerd in onze duurzame  
fabriek in Deventer.

  Verstelbaar te verkrijgen in drie varianten: rug, 
benen en hoofd. Alle drie kan natuurlijk ook.

 Verkrijgbaar met anti-snurkfunctie.
 Kies een van de drie bijpassende hoofdborden.

Original
bed

Ons elegante

  Onderscheiden met: ‘Goed Industrieel 
Ontwerp’, Nederlands belangrijkste erkenning 
voor industrieel ontworpen producten.

 Gratis bezorgd tot in je slaapkamer.

Original bed zoals  
afgebeeld van € 5.015,- voor

   € 4.865,-*



* Afmeting 180 x 200 cm incl. Dublin hoofdbord, 
vlakke uitvoering met 2 Inizio matrassen.

Auping Original boxspring

Winterdeal 

Original boxspring 
vanaf € 2.495,- 

   € 2.095,-*


