
Er is nu tijdelijk al een 
Auronde-bed vanaf

€ 2.445*

*  De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, 
inclusief 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

Geniet van voordelen op de 
volledige Auping-collectie

https://www.auping.com/nl-be/bedden/auronde-bed?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


Auping Auronde heeft na 48 winterseizoenen nog 
dezelfde krachtige uitstraling als in 1973, het jaar 
waarin dit iconische bed het licht zag. Het tijdloze 
design in sterk beukenhout met afgeronde vormen 
trekt subtiel de aandacht. Mag het wat opvallender? 
Je kiest uit maar liefst 17 kleuren, van ingetogen tot 
gedurfd. Naar wens te combineren met aluminium 
oogjes die harmoniëren of contrasteren. Maak er 
op koude dagen een warm nest van met streelzacht 
textiel, gemaakt en verpakt met respect voor 
de planeet. Auronde is beschikbaar als een- of 
tweepersoonsbed en in een deelbare variant. In 
verschillende hoogtes, met bijpassende accessoires 
zoals een achterelement en nachttafeltjes. Zo ga je 
goed uitgeslapen de kou tegemoet. Er is nu tijdelijk 
al een Auronde-bed vanaf € 2.445*.

Design zelf  
jouw Auronde-bed 
in onze configurator.

Tijdloos design,  
warm uitgedost

Dekbedovertrek Gemini Off-white
nu tijdelijk voor € 205
i.p.v. € 239

Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor 

€ 3.915 
i.p.v. € 4.599

180 x 200 cm, 41,5 cm H, Natural walnut, laag hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems, 
2 Inizio-matrassen en achterelement inclusief 2 tafeltjes met lectuurhouders

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, 
 inclusief 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

https://www.auping.com/nl-be/bedden/auronde-bed?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


Auping Evolve
De eerste volledig circulaire matras ter wereld heeft een minimale 
voetafdruk, maar een maximale impact op je slaapkwaliteit. Ze bestaat 
in 3 types, telkens met een andere zonering om je natuurlijke houding 
perfect te ondersteunen. Optimale ventilatie, een flexibele comfortlaag 
zonder latex, een wasbare tijk én een Circularity passport om de 
levenscyclus van je matras te volgen. Geknipt voor meerwaardezoekers 
die de natuur een warm hart toedragen, net zoals wij. 

nu voor 
€ 979* 
i.p.v. € 1.155

Auping Evolve
Een (r)evolutie met impact

Dekbedovertrek Barnaby
nu tijdelijk voor € 155
i.p.v. € 179

Auping Vivo
Dit topmodel biedt optimale ventilatie en lig comfort, 
dankzij 5 zones plus een ondersteunende schouder-
zone en soepele heupzone. En de Vivo-comfortlaag is 
ongeëvenaard als het gaat om veerkracht en comfort.

nu voor 
€ 1.415*

i.p.v. € 1.665

Auping Maestro
Meesterlijk ligcomfort en optimale ondersteuning, 
dankzij 5 zones met extra hoge DDPS-pocketveren. 
Het Visco-materiaal in de schouderzone zorgt voor 
de juiste drukverlichting.

nu voor 

€ 1.239* 
i.p.v. € 1.459

Winterse voordelen op al onze matrassen

Auping Cresto
Een ware kwaliteitsimpuls voor je slaap dankzij 
5 zones, met soepele ondersteuning voor je 
schouders. De comfortlaag van Latex Pura maakt 
deze matras extra zacht en veerkrachtig.

nu voor 
€ 979*

i.p.v. € 1.155

Auping Inizio
De ideale keuze voor wie de kwaliteit van Auping zoekt 
tegen een scherpe prijs. Beter slapen op een heerlijk 
comfortabele en ventilerende matras met 3 zones.

nu voor 

€ 465*

i.p.v. € 545

Auping Essential-bed
nu tijdelijk voor

€ 3.365
i.p.v. € 3.955

180 x 200 cm, Sand beige, gestoffeerd hoofdbord, 
stof Clara Light grey, met ophoogpoten in Pure white, 
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

* De vermelde prijs geldt voor afmeting 90 x 200 cm. 
 Alle Auping-matrassen zijn verkrijgbaar in alle gangbare afmetingen.

https://www.auping.com/nl-be/evolve-matras?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/evolve-matras?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/bedden/essential-bed?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/matrassen?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/matrassen/matras-vivo?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/matrassen/matras-maestro?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/matrassen/matras-cresto?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/matrassen/matras-inizio?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


De Scandinavische natuur biedt ’s winters 
magische taferelen. Het Hoge Noorden is ook 
bekend voor zijn authentiek, minimalistisch 
en functioneel design – Essential in een 
notendop. Dit Scandinavisch geïnspireerde 
ontwerp is bovendien volledig recycleerbaar. 
Het summum van duurzaamheid, simpele 
schoonheid en personalisatie. Het aluminium 

frame en de taps toelopende pootjes bestaan 
in talloze kleuren. Het hoofdbord kan je 
laten lakken of stofferen. Maar bovenal is 
het heerlijk slapen in dit bed, mede dankzij 
een grotendeels open spiraalbodem voor 
ventilatie. Zo word je goedgemutst wakker, 
klaar om koude dagen te trotseren. Er is nu 
tijdelijk al een Essential-bed vanaf € 2.265*.

Cool design voor 
kille nachten

Dekbedovertrek Checkmate
nu tijdelijk voor € 169
i.p.v. € 199

Pixel-nachtkastje Pure white
nu tijdelijk voor € 319
i.p.v. € 375

Design zelf  
jouw Essential-bed 
in onze configurator.Auping Essential-bed

nu tijdelijk voor

€ 3.025
i.p.v. € 3.555

180 x 200 cm, Pure white, gestoffeerd hoofdbord, stof Points stone,  
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

*  De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, 
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

https://www.auping.com/nl-be/bedden/essential-bed?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/accessoires/nachtkastjes/nachtkastje-pixel?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


Auping Dew
	  Stevig kussen om goed op te schudden.
	  Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	  Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.
		Gevuld met 100% gerecycleerde 

polyestervezels. 
	  100% circulair, dus beter voor het milieu.
	  Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	  Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, 60 x 60 cm en 70 x 60 cm.

Auping Nest
	    Licht en ventilerend kussen.
	    Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	    Gevuld met 70% gerecycleerde  

dons en 30% gerecycleerde veertjes. 
		GRS-gecertificeerd.
	    Aangeraden voor wie het snel warm 

heeft in bed.
	    Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	  Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, 60 x 60 cm en 70 x 60 cm.

Auping Cloud
	    Vormvast kussen voor optimale 

ondersteuning.
	    Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	    Duurzaam natuurlatex voor een koel 

gevoel.
	    Afneembare en wasbare hoes.
	    Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	    Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, met keuze uit hoogtes  
van 8, 10, 12 en 14 cm.

nu voor  

€ 69*

i.p.v. € 79

nu voor  

€ 85*

i.p.v. € 99

nu voor  

€ 169*

i.p.v. € 199

nu voor  

€ 255*

i.p.v. € 299

nu voor  

€ 99*

i.p.v. € 119

nu voor  

€ 125*

i.p.v. € 149

Auping Dew
	    Een dekbed dat je een geborgen 

gevoel geeft.
	    Gevuld met 100% gerecycleerd 

polyester. 
	    GRS-gecertificeerd.
	    Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	    Wasbaar op 60 graden.
	    Hypoallergeen: extra geschikt  

als je last hebt van allergieën.

Auping Nest
	Een licht donzen dekbed dat zacht   
 over je heen valt.
	Nooit te warm, noch te koud.
	Gevuld met 90% gerecycleerde dons  
 en 10% gerecycleerde veertjes.
	GRS-gecertificeerd.
	Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	Wasbaar op 60 graden.
	Hypoallergeen.

Auping Cloud
	   Dit dekbed voelt licht, luchtig  

en toch heerlijk warm aan.
	   Super ventilerend om een broeierig 

gevoel te voorkomen.
	   Gevuld met 100% Mazurische 

ganzendons.
	   RDS-gecertificeerd.
	   Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	   Wasbaar op 60 graden.
	   Hypoallergeen.

* Prijs hoofdkussens geldt voor afmeting 60 x 40 cm, en een hoogte van 8 cm bij Auping Cloud. Prijs dekbedden geldt voor afmeting 140 x 200 cm 
en als zomeruitvoering. GRS-gecertificeerd: Global Recycled Standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor gerecycleerde materialen. 
RDS®-gecertificeerd: het dons in onze dekbedden is gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS).

Een dekbed voor elk seizoen

Voor elke slaaphouding het juiste kussenRust je bed volledig uit

Dekbedovertrek Phoebe Blue
nu tijdelijk voor € 169
i.p.v. € 199

Er is al een Original-bed vanaf 
€ 2.009*

*  De vanafprijs geldt voor 
afmeting 180 x 200 cm, laag, 
zonder hoofdbord, 2 vlakke 
spiraalbodems en 2 Inizio-
matrassen zonder tafeltjes.

Design zelf  
jouw Original-bed  
in onze configurator.

Auping Original-bed
nu tijdelijk voor 

€ 2.979 
i.p.v. € 3.505

180 x 200 cm, laag, Deep black, hoofdbord Stitch 87 cm, 
stof Peach Graphite, 2 vlakke spiraalbodems, 
2 Inizio-matrassen en 1 tafeltje

https://www.auping.com/nl-be/bedden/original-bed?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/beddengoed/hoofdkussens?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/beddengoed/hoofdkussens/hoofdkussen-auping-cloud?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/beddengoed/hoofdkussens/hoofdkussen-auping-nest?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/beddengoed/hoofdkussens/hoofdkussen-auping-dew?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken
https://www.auping.com/nl-be/beddengoed/dekbedden?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


Warm aanbevolen 
boxspring

Dekbedovertrek Checkmate
nu tijdelijk voor € 169

i.p.v. € 199

Design zelf  
jouw Original-boxspring 
in onze configurator.

Boxspring Auping Original is het schoolvoorbeeld 
van slaapkwaliteit: hoogwaardig, klassevol design 
en een droom om in te slapen. De spiraalbodem, 
pocketveren en matras bieden samen onovertroffen 
ondersteuning en ventilatie. Vakmanschap 
gemaakt in Nederland, met een uitgekiende mix van 
ergonomie en technologie. Ook slimme technologie, 
want de verstelbare bodems zijn ‘smart’: je bedient 
ze met je telefoon of tablet, en verbindt ze eventueel 
met andere smart devices in huis. 

Original is bovendien bijzonder mooi om te zien, met 
een brede waaier mogelijkheden voor de uitvoering. 
Beschikbaar in 95 stoffen in verschillende kleuren 
en texturen, 8 hoofdborden en fraaie details zoals 
dubbele stiknaden, mooie lussen en knopen. 
Prinsheerlijk slapen in een boxspring met royale 
allures – iets voor jou? Er is nu tijdelijk al een 
Original-boxspring vanaf € 2.035*.

Auping Original-boxspring 
nu tijdelijk voor 

€ 2.579 
i.p.v. € 3.035

180 x 200 cm, laag, stof Peach Eucalyptus, hoofdbord Mute 115 cm, 
poten in Pine green, vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

*  De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, stofgroep A, 
inclusief vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

https://www.auping.com/nl-be/boxsprings/original-boxspring?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken


Vanaf 1 januari 2021 moet er in België een milieubijdrage betaald worden bij aankoop van een matras of topper. Auping zal in 2021 een extra tarief van € 8,5 (voor matrassen 
en toppers ≤120 cm) of € 17 (voor matrassen en toppers >120 cm) aanrekenen. De bedragen in deze folder zijn reeds inclusief Valumat-bijdrage. De vermelde bedtextielprijzen 
gelden voor de afmetingen 240x200/220 incl. 2 kussenslopen. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen, en onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten.  
V.u.: I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, BelgiëVo
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Dekbedovertrek  
Congo blue grey

nu tijdelijk voor € 205
i.p.v. € 239

Bedsprei Satellite  
180 x 260 cm

nu tijdelijk voor € 110
i.p.v. € 129

Geniet van voordelen op de 
volledige Auping-collectie

Auping Original-boxspring
nu tijdelijk voor 

€ 3.389 
i.p.v. € 3.985

180 x 200 cm, laag, stof Reflect Mint green, hoofdbord Line 115 cm, 
poten in Deep black, vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

https://www.auping.com/nl-be/boxsprings/original-boxspring?utm_source=folder&utm_medium=links&utm_campaign=designweken



