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en spiraalbodems

auping.com 980765 - 04/2020 Wijzigingen voorbehouden

Een hoofdkussen is onmisbaar voor een goede 

ondersteuning. Je kussen zorgt er voor dat je 

nekspieren zich kunnen ontspannen. We hebben 

verschillende kussens in ons assortiment voor  

buik-, zij-, of rugslapers. Jouw favoriete slaaphouding 

in combinatie met jouw matras zijn bepalend voor  

de juiste keuze.

De keuze van een dekbed hangt sterk af van wat je 

fijn vindt. Welke vulling heeft je voorkeur? Heb je het 

graag warm in bed of liever wat koeler? Je kunt kiezen 

voor een Summer of All Year dekbed. Bij erg koude 

nachten knoop je deze gemakkelijk aan elkaar tot een  

4 seizoenen dekbed.

Auping kussens en dekbedden ventileren optimaal 

en voelen ook nog eens lekker licht en luchtig aan. 

Alle donsproducten uit het Auping assortiment zijn 

gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard. 

https://www.auping.com/rds
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Wie goed is uitgerust merkt dat aan alles: je bent ontspannen, 

energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker.

We werken al 130 jaar aan de beste slaap voor morgen.  

Elk bed en elke matras wordt gemaakt met aandacht voor 

detail, voor het milieu en voor de toekomst.

uitgeruste       
           is een
mooiere wereld

wereld
Een

Kies je spiraalbodem Kies je matras

Vlak
Zonder verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetendeel zijn in 13  
en 6 posities te verstellen.

Smart base 1-motorig
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen.

Smart base 2-motorig
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk 
van elkaar te verstellen. Tevens 
ontstaat een knieknik.

Smart base 3-motorig
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn 
onafhankelijk van elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat een knieknik.

El
ek

tr
is

ch
 v

er
st

el
ba

ar

Ons assortiment
Onze slaapexperts geven je graag persoonlijk advies.

Kies je hoofdkussen Kies je dekbed

Inizio
Inizio is de ideale keuze voor 
wie de kwaliteit van Auping 
zoekt tegen een scherpe prijs.

Comfort Natuur
		 90% Europees eendendons en  

10% Europese eendenveren.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Comfort Natuur
	 Hoofdkussen gevuld met 20% 

eendendons en 80% eendenveren.
	 De tijk bestaat uit 50% biologische
 katoen en 50% bamboe.

Adagio
Adagio is een sterk veerkrachtige matras 
door 5 comfortzones en de ventilerende 
comfortlaag van Latex Perfo.

Cresto
Cresto is een ware kwaliteitsimpuls 
voor je slaap dankzij 5 comfortzones 
en soepele ondersteuning voor de 
schouders.

Evolve
De eerste volledig circulaire matras ter 
wereld. De matras heeft 3 comfortzones 
en is geschikt voor mensen waarbij de 
taille smaller is dan de heupen.

Maestro
Maestro biedt meesterlijk ligcomfort 
dankzij 5 comfortzones, dubbele 
ondersteuning voor de schouders en 
een duurzame Vita Talalay Origins® 
comfortlaag.

Vivo
Topmodel Vivo, verrijkt met alle 
opties, is dé keus voor wie de 
allerhoogste eisen stelt en gaat voor 
optimale ventilatie en ligcomfort.

Deluxe Natuur
	 Hoofdkussen gevuld met 70% 

eendendons en 30% eendenveren.
	 De tijk bestaat uit 50% biologische
 katoen en 50% bamboe.

Prestige Natuur
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 90% ganzendons en  
10% ganzenveren.

	  De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Comfort Synthetisch
	  Hoofdkussen gevuld met polyester 

vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Deluxe Synthetisch
	 Hoofdkussen gevuld met  

Comforel Soft vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Comfort Latex
	  Voorgevormd hoofdkussen gevuld  

met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex en is voorzien  
van ventilatiekanalen.

	  Beschikbaar in soft en medium.

Prestige Synthetisch
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met Suprelle Fresh en Tencel 
holle microvezels.

	 De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Prestige Latex
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex.

	 Beschikbaar in soft en medium.
	 Beschikbaar in de hoogtes 10, 12, 14 cm.

Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen.  
Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.
Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Suprelle® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte isolatie en het comfort van dons. 
Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.
Nomite®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

Uitleg termen

Deluxe Natuur
		 100% Europees eendendons.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Prestige Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat zorgt 

voor optimale warmte-isolatie.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Climat Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat 

zorgt voor optimale warmte-isolatie 
voorzien van klimaatregulerende zones.

		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Ook beschikbaar in een All Year dekbed 

en te combineren met een zomerdekbed.
		 Voorzien van het Nomite label.

Comfort Synthetisch
		 Gevuld met gerecycleerde (rPET)  

polyester vezels.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

Comfort Bamboe
		 Gevuld met bamboe en is een  

echt zomerdekbed.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
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goede
begint met een 
goede matras

nachtrust
Een

Door heel goed te kijken en te luisteren naar jouw persoonlijke eigenschappen en 

voorkeuren, maken we matrassen voor een zo goed mogelijke nachtrust. Betrouwbaar, 

duurzaam en persoonlijk. Want iedereen is nét even anders. Alle Auping matrassen zijn 

verkrijgbaar in alle gangbare afmetingen en geschikt voor alle bedden en boxsprings.

Ongemerkt draai je zo'n 30 keer per nacht, daarom is het belangrijk dat je goed ondersteund 

wordt tijdens je slaap. De pocketveren in onze matrassen zorgen dat je makkelijk draait en 

geven de juiste ondersteuning in elke slaaphouding.

Elke nacht verlies je 350 ml vocht. Daarom is het belangrijk dat een matras goed ventileert. 

Dat houdt je bed schoon en fris. 

De matrassen van Auping zijn opgebouwd uit zorgvuldig samengestelde lagen, elk met 

zijn eigen specifieke werking. Alles op de juiste plek en gemaakt van hoogwaardige 

materialen - met als bijkomend voordeel dat je je matras nooit hoeft te keren.

De laatste ontwikkeling in de evolutie van slaap is Auping Evolve. Dit is de eerste circulaire 

matras ter wereld, ontwikkeld door Auping. Een matras zonder schuim en zonder lijm, 

waarvan de materialen voor altijd opnieuw gebruikt kunnen worden voor een nieuwe 

matras. Een verademing voor jou én voor de wereld.

P.
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Het Auping matrassenassortiment

Afritsbare tijk

Varianten tijk

Temperatuur  
regulatie

Hoogte

Comfortlaag

Ondersteuning

Inizio Adagio MaestroCresto Vivo

18 cm 24 cm22 cm20 cm20 cm

Latex Latex PuraLatex Perfo

3 zones
Symmetrisch

5 zones5 zones5 zones5 zones

SchouderzoneSchouderzoneSchouder  
flexzone

Heupzone

InclusiefInclusiefInclusiefOptioneelOptioneel

Ja Ja

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Vita Talalay  
Origins® of

Vivo Visco Activ

Climawatt®

Vita Talalay 
Origins®

Climawatt®

Evolve

22 cm

Inclusief

3 zones
Asymetrisch

Polyester  
3D structuur
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“ Kiezen voor een langere matras? 
Dat kan, tot wel 220 cm.”

P.
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Auping Inizio

De Inizio is de ideale keuze voor wie de kwaliteit van 

Auping zoekt tegen een scherpe prijs. Beter slapen op 

een heerlijk comfortabele en ventilerende matras met 

drie comfortzones, die past op elke bedbodem.

Auping Adagio

Voortreffelijk slapen op een Adagio. Vijf zones en de 

ventilerende comfortlaag van Latex Perfo vormen een 

sterke, veerkrachtige matras die de contouren van je 

lichaam volgt.

Auping Take Back System

Bij de aankoop van je nieuwe Auping matras nemen 

we je oude matras mee terug. Ook als het geen Auping 

matras is. Deze wordt dan grotendeels gerecycleerd, 

want we willen zo min mogelijk materialen verspillen. 

En het scheelt jou weer een ritje naar de vuilstort.

P. 7
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De tijk

De bovenste laag van de matras, de tijk, is reinigbaar, ademend en zacht. De tijk is makkelijk 

afritsbaar en voor de Cresto, Maestro en Vivo beschikbaar in twee varianten. 

De Breeze tijk van het Maestro en Vivo matras bevat Climawatt® materiaal voor nog betere 

ventilatie en een extra zacht gevoel. Deze tijk bevat geen wol en is wasbaar in de wasmachine 

op 60 graden. Ideaal voor als je een wol- of huisstofmijtallergie hebt.

De Nature tijk is gemaakt van wol en voelt hierdoor heerlijk zacht. Deze tijk is chemisch reinigbaar.

De tijk van de Evolve matras is afritsbaar, bevat geen wol en is wasbaar in de wasmachine op 

40 graden. 

De Inizio en Adagio matras is optioneel te verkrijgen met afritsbare tijk.

P.
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Auping Cresto

De Cresto is een ware kwaliteitsimpuls voor je slaap dankzij vijf zones, 

met soepele ondersteuning voor de schouders. Duurzaam Latex Pura 

maakt deze matras extra zacht en veerkrachtig. 

“ Team Sunweb rekent  
op de ondersteuning  
van deze Auping Cresto.”

P. 9
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Auping Maestro

De Maestro verenigt meesterlijk ligcomfort met optimale ondersteuning. 

De extra hoge DPPS® pocketveren en het Visco materiaal in de 

schouderzone van deze kwaliteitsmatras, zorgen voor drukverlichting 

en laten je schouders verantwoord wegzakken.

P.
 1
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Auping Vivo

Hebben jij en je bedpartner verschillende hardheden nodig, maar wil je wel een tweepersoonsmatras? 

Geen probleem. Bij Auping maken we tweepersoonsmatrassen, met daarin twee verschillende soorten 

hardheden. Zo hebben jullie beiden de juiste ondersteuning, verenigd in één tweepersoonsmatras. 

Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé keuze voor wie de allerhoogste 

eisen stelt. Ventilatie en ligcomfort zijn optimaal; met vijf zones in het 

hart van deze matras, plus een ondersteunende schouderzone en een 

aparte soepele heupzone.

P. 11
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Weet waar je op slaapt

Auping Evolve bestaat uit slechts twee materialen: 

staal en polyester. We vinden het belangrijk om zo 

lokaal mogelijk te produceren en om te weten waar 

alle ingrediënten vandaan komen. Alleen zo kunnen 

we garanderen dat Auping Evolve volledig circulair is. 

Dat hebben we vastgelegd in het 'Circularity passport'. 

Scan het Niaga label met je smartphone aan de zijkant 

van de matras en ontdek waar Auping Evolve van 

gemaakt is. Objectief, eerlijk en transparant.

Auping Evolve is de eerste circulaire matras ter wereld. Auping ontwikkelde een matras zonder 

schuim en zonder lijm, waarvan de materialen voor altijd opnieuw gebruikt kunnen worden 

voor een nieuwe matras: Auping Evolve. Deze matras is niet alleen goed voor het milieu, maar 

óók heel goed voor je nachtrust. Want ondanks het weglaten van schuim, is de matras heel 

zacht en ook nog eens optimaal ventilerend. Dat is fijn, want hierdoor lig je beter, transpireer je 

minder en slaap je vaster.  

Auping Evolve, een verademing  
voor jou én voor de wereld

P. 13
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Johannes Auping was in 1888 een hardwerkende smid in Deventer, die geen enkele 

uitdaging uit de weg ging. Toen de directeur van een ziekenhuis hem om een ventilerend 

bed vroeg, maakte hij een gevlochten spiraalmatras. Dat deed hij door ijzerdraden aan 

de snijplaat van een snijbonenmolen te bevestigen, en die vervolgens over een as rond 

te laten draaien. Zo ontstond er een mooi vlechtwerk. Tot op de dag van vandaag is de 

ventilerende spiraalbodem nog steeds de basis van al onze bedden en boxsprings. 

spiraalbodem
De Auping
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Een goede bedbodem is heel belangrijk tijdens het slapen. Doordat jij én je matras de beste ondersteuning 

krijgen, kan jij elke nacht heerlijk dromen. En met de juiste bedbodem kan jouw matras ook beter ademen 

en gaat die langer mee.

Drie voordelen van een Auping spiraalbodem:

	 Doordat de spiraalbodem 80% open ruimte heeft voor lucht, ventileert hij beter dan elke andere bedbodem.

	 De dwarsgespannen spiraal zorgt, met 10.000 ondersteuningspunten, voor de perfecte ondersteuning.

	De spiraalbodem wordt gemaakt van ijzersterk staal, waardoor je er een leven lang op kan wegdromen.

Steuntje in de rug

Je kan onze spiraalbodems ook in een verstelbare variant krijgen. Een verstelbaar bed is extra fijn als je 

bijvoorbeeld rugpijn of een vervelende kriebelhoest hebt. Of als je wil lezen of Netflixen. Je kan zelf kiezen 

wat je wil verstellen: het rugdeel, de benen of het hoofdeinde. Of alle drie, dat kan natuurlijk ook.
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Wel zo slim 

Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn 'smart'. Ze doen nog veel meer dan 

het bieden van goede ventilatie en ondersteuning. Je hoeft bijvoorbeeld niet 

meer wakker te liggen van je snurkende partner dankzij de anti-snurkfunctie. 

Ook is er een slimme wekker die je rustig wekt wanneer je het lichtst slaapt en 

kan je het bed aansluiten op alle andere slimme apparaten in huis.

Nooit meer wakker liggen van een snurkende partner

Zodra de app hoort dat je snurkt, beweegt de spiraalbodem even 

of gaat het hoofdeinde van je bed iets omhoog. Hierdoor kan je 

weer vrij ademen. En is het weer heerlijk stil in de slaapkamer.

Goed wakker worden

In plaats van dat vervelende wekkerdeuntje, komt je hoofdeinde 

rustig omhoog op het moment dat jij het lichtste slaapt. Dát is pas 

ideaal wakker worden.  

Verbind met al je favoriete apparaten in huis

Goed slapen begint natuurlijk met een goed bed en matras, maar 

er komt nog meer bij kijken. Zo zijn de juiste slaaptemperatuur en 

de verlichting in je slaapkamer bijvoorbeeld ook heel belangrijk 

voor een goede nachtrust. Dus sluit je bed aan op je slimme 

thermostaat, je Philips Hue lamp of andere slimme apparaten in 

je kamer en merk het verschil.

Memory functie

De handige memory functie van de Smart base onthoudt jouw 

favoriete instellingen. Dat is wel zo fijn, want zo hoef je je bed 

maar één keer goed in te stellen. 

P. 17
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Auping Smart base
Ontdek de voordelen van de
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nekspieren zich kunnen ontspannen. We hebben 

verschillende kussens in ons assortiment voor  

buik-, zij-, of rugslapers. Jouw favoriete slaaphouding 

in combinatie met jouw matras zijn bepalend voor  

de juiste keuze.

De keuze van een dekbed hangt sterk af van wat je 

fijn vindt. Welke vulling heeft je voorkeur? Heb je het 

graag warm in bed of liever wat koeler? Je kunt kiezen 
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Bij Auping maken we al onze dekbedovertrekken van de fijnste, 

natuurlijke garens en stoffen. Met de lusjes aan de binnenkant van 

het overtrek, knoop je deze eenvoudig aan je Auping dekbed vast. 

Zo zit je dekbed altijd op z’n plek. De extra lange instopstrook zorgt 

ervoor dat onze overtrekken ook geschikt zijn voor hoge matrassen. 

En de verpakking? Die is gemaakt van materialen die geschikt zijn 

voor recycling. Kan jij weer met een gerust hart gaan slapen.

Zo mooi
kan slapen zijn
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Wie goed is uitgerust merkt dat aan alles: je bent ontspannen, 

energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker.

We werken al 130 jaar aan de beste slaap voor morgen.  

Elk bed en elke matras wordt gemaakt met aandacht voor 
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Kies je spiraalbodem Kies je matras

Vlak
Zonder verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetendeel zijn in 13  
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Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk 
van elkaar te verstellen. Tevens 
ontstaat een knieknik.

Smart base 3-motorig
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn 
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		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 
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wereld. De matras heeft 3 comfortzones 
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Topmodel Vivo, verrijkt met alle 
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allerhoogste eisen stelt en gaat voor 
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	 De tijk bestaat uit 50% biologische
 katoen en 50% bamboe.

Prestige Natuur
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 90% ganzendons en  
10% ganzenveren.

	  De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Comfort Synthetisch
	  Hoofdkussen gevuld met polyester 

vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Deluxe Synthetisch
	 Hoofdkussen gevuld met  

Comforel Soft vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Comfort Latex
	  Voorgevormd hoofdkussen gevuld  

met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex en is voorzien  
van ventilatiekanalen.

	  Beschikbaar in soft en medium.

Prestige Synthetisch
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met Suprelle Fresh en Tencel 
holle microvezels.

	 De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Prestige Latex
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex.

	 Beschikbaar in soft en medium.
	 Beschikbaar in de hoogtes 10, 12, 14 cm.

Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen.  
Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.
Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Suprelle® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte isolatie en het comfort van dons. 
Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.
Nomite®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

Uitleg termen

Deluxe Natuur
		 100% Europees eendendons.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Prestige Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat zorgt 

voor optimale warmte-isolatie.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Climat Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat 

zorgt voor optimale warmte-isolatie 
voorzien van klimaatregulerende zones.

		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Ook beschikbaar in een All Year dekbed 

en te combineren met een zomerdekbed.
		 Voorzien van het Nomite label.

Comfort Synthetisch
		 Gevuld met gerecycleerde (rPET)  

polyester vezels.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

Comfort Bamboe
		 Gevuld met bamboe en is een  

echt zomerdekbed.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
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Wie goed is uitgerust merkt dat aan alles: je bent ontspannen, 

energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker.

We werken al 130 jaar aan de beste slaap voor morgen.  

Elk bed en elke matras wordt gemaakt met aandacht voor 

detail, voor het milieu en voor de toekomst.

uitgeruste       
           is een
mooiere wereld

wereld
Een

Kies je spiraalbodem Kies je matras

Vlak
Zonder verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetendeel zijn in 13  
en 6 posities te verstellen.

Smart base 1-motorig
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen.

Smart base 2-motorig
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk 
van elkaar te verstellen. Tevens 
ontstaat een knieknik.

Smart base 3-motorig
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn 
onafhankelijk van elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat een knieknik.
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Ons assortiment
Onze slaapexperts geven je graag persoonlijk advies.

Kies je hoofdkussen Kies je dekbed

Inizio
Inizio is de ideale keuze voor 
wie de kwaliteit van Auping 
zoekt tegen een scherpe prijs.

Comfort Natuur
		 90% Europees eendendons en  

10% Europese eendenveren.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Comfort Natuur
	 Hoofdkussen gevuld met 20% 

eendendons en 80% eendenveren.
	 De tijk bestaat uit 50% biologische
 katoen en 50% bamboe.

Adagio
Adagio is een sterk veerkrachtige matras 
door 5 comfortzones en de ventilerende 
comfortlaag van Latex Perfo.

Cresto
Cresto is een ware kwaliteitsimpuls 
voor je slaap dankzij 5 comfortzones 
en soepele ondersteuning voor de 
schouders.

Evolve
De eerste volledig circulaire matras ter 
wereld. De matras heeft 3 comfortzones 
en is geschikt voor mensen waarbij de 
taille smaller is dan de heupen.

Maestro
Maestro biedt meesterlijk ligcomfort 
dankzij 5 comfortzones, dubbele 
ondersteuning voor de schouders en 
een duurzame Vita Talalay Origins® 
comfortlaag.

Vivo
Topmodel Vivo, verrijkt met alle 
opties, is dé keus voor wie de 
allerhoogste eisen stelt en gaat voor 
optimale ventilatie en ligcomfort.

Deluxe Natuur
	 Hoofdkussen gevuld met 70% 

eendendons en 30% eendenveren.
	 De tijk bestaat uit 50% biologische
 katoen en 50% bamboe.

Prestige Natuur
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 90% ganzendons en  
10% ganzenveren.

	  De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Comfort Synthetisch
	  Hoofdkussen gevuld met polyester 

vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Deluxe Synthetisch
	 Hoofdkussen gevuld met  

Comforel Soft vezelbolletjes.
	  De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe.

Comfort Latex
	  Voorgevormd hoofdkussen gevuld  

met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex en is voorzien  
van ventilatiekanalen.

	  Beschikbaar in soft en medium.

Prestige Synthetisch
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met Suprelle Fresh en Tencel 
holle microvezels.

	 De tijk is gemaakt van polyester  
en Tencel.

Prestige Latex
	 Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met 50% natuurlatex en 50% 
synthetische latex.

	 Beschikbaar in soft en medium.
	 Beschikbaar in de hoogtes 10, 12, 14 cm.

Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen.  
Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.
Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Suprelle® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte isolatie en het comfort van dons. 
Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.
Nomite®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

Uitleg termen

Deluxe Natuur
		 100% Europees eendendons.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Prestige Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat zorgt 

voor optimale warmte-isolatie.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

		 Voorzien van het Nomite label.

Climat Natuur
		 100% Mazurische ganzendons dat 

zorgt voor optimale warmte-isolatie 
voorzien van klimaatregulerende zones.

		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Ook beschikbaar in een All Year dekbed 

en te combineren met een zomerdekbed.
		 Voorzien van het Nomite label.

Comfort Synthetisch
		 Gevuld met gerecycleerde (rPET)  

polyester vezels.
		De tijk is van zachte biologische katoen.
		Verkrijgbaar in Summer en All Year 

dekbed die gekoppeld kunnen  
worden tot een 4 seizoenen dekbed.

Comfort Bamboe
		 Gevuld met bamboe en is een  

echt zomerdekbed.
		De tijk is van zachte biologische katoen.

P.
 2

P. 21

980765_AUP_Matrassen_Spiralen_NLBE.indd   19980765_AUP_Matrassen_Spiralen_NLBE.indd   19 09-04-20   11:3309-04-20   11:33



matrassen
Onze

en spiraalbodems

auping.com 980765 - 04/2020 Wijzigingen voorbehouden

Een hoofdkussen is onmisbaar voor een goede 

ondersteuning. Je kussen zorgt er voor dat je 

nekspieren zich kunnen ontspannen. We hebben 

verschillende kussens in ons assortiment voor  

buik-, zij-, of rugslapers. Jouw favoriete slaaphouding 

in combinatie met jouw matras zijn bepalend voor  

de juiste keuze.

De keuze van een dekbed hangt sterk af van wat je 

fijn vindt. Welke vulling heeft je voorkeur? Heb je het 

graag warm in bed of liever wat koeler? Je kunt kiezen 

voor een Summer of All Year dekbed. Bij erg koude 

nachten knoop je deze gemakkelijk aan elkaar tot een  

4 seizoenen dekbed.

Auping kussens en dekbedden ventileren optimaal 

en voelen ook nog eens lekker licht en luchtig aan. 

Alle donsproducten uit het Auping assortiment zijn 

gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard. 

https://www.auping.com/rds
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