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De

winter

Wintervoordeel op alle Auping matrassen

Alle Auping producten zijn te bestellen in onze webshop. 
Zodra onze winkels weer open mogen verwelkomen we je 
ook daar weer graag. De warme winterweken zijn geldig van 
woensdag 23 december 2020 t/m zondag 21 februari 2021. 
Kijk voor meer informatie op auping.nl/actie

https://www.auping.com/nl/de-warme-winterweken


mooi
kan slapen zijn

Zo

Original boxspring
De Original boxspring heeft een tijdloos design met veel aandacht voor detail en een 
hoogwaardige afwerking. De poten van de Original boxspring zijn zo geplaatst dat de 
boxspring een beetje lijkt te zweven.

Nu inclusief wintervoordeel op  
de matrassen en topper al vanaf € 3.185,-

 € 2.933,-*

Tone
Auping Tone is een slanke en eigentijdse boxspring. 
De opeenstapeling van kleurtinten in combinatie 
met de lage box geven Auping Tone de slanke 
uitstraling. Perfect in de trend van slanke bedden. 
Het comfortabel 5-zone matras met luxe topper 
maakt dit bed compleet.

*  Inclusief Auping Tone boxspring matras, Auping Tone topper 
en Auping Tone hoofdbord. In de afmetingen 160 of 180 cm 
bij 200 of 210 cm.

Nu al vanaf € 4.805,-  € 3.495,-*

Ontwerp het bed van je dromen met de Auping configurator op auping.nl/configurator *  Afmeting 180 x 200 cm inclusief Dublin hoofdbord, vlakke spiraalbodems en comfort matrassen en topper.

*  Afmeting 180 x 200 cm inclusief Sami hoofdbord, vlakke 
spiraalbodems en Kiruna boxspringmatras en topper.

Nu inclusief wintervoordeel op de matrassen en 
topper al vanaf € 6.795,-  € 6.078,-*

Kiruna
De Kiruna boxspring is de meest luxe boxspring. 
Deze onderscheidt zich door de luxe uitstraling 
en het gebruik van natuurlijke materialen. Zodra 
je gaat liggen, ervaar je het zelf. Slapen op een 
Kiruna boxspring betekent koninklijk slapen. Je 
bent verzekerd van een heerlijke nachtrust en een 
energieke start van de dag.

Criade
De Criade is een verfijnde boxspring met ranke 
lijnen. Het stalen frame geeft de Criade haar unieke 
signatuur waarbij de horizontale lijn het design 
draagt. Creëer sfeer in je slaapkamer door je eigen 
stof en framekleur te kiezen.

*  Afmeting 180 x 200 cm inclusief Plain hoofdbord, vlakke 
spiraalbodems en comfort matrassen en topper.

Nu inclusief wintervoordeel op de matrassen en 
topper al vanaf € 4.185,-  € 3.933,-*

https://www.auping.com/nl/boxsprings/boxspring-criade
https://www.auping.com/nl/boxsprings/boxspring-kiruna
https://www.auping.com/nl/boxsprings/boxspring-tone
https://configurator.auping.com/nl-nl?_ga=2.205867923.182049320.1610971594-254412225.1588340379&_gac=1.194485471.1608280676.Cj0KCQiAw_H-BRD-ARIsALQE_2MRC9YBu_surpIN-EqVktdzw4W75P0beiohOyRkaFVm9Clsbi3AvHAaAoarEALw_wcB
https://www.auping.com/nl/boxsprings/boxspring-original


Eerste volledig 
circulaire matras 
ter wereld

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 zelfs in de lengtemaat 220 cm. 

Ook zijn alle Auping matrassen geschikt voor alle bedden, boxsprings 
en bedbodems.

Bestel je nieuwe matras gemakkelijk en voordelig in onze webshop.  
En als het weer mag verwelkomen we je ook graag in onze winkels.

Wintervoordeel 
op al onze matrassen

Vivo
Van € 1.595,-  
  voor € 1.355,-*

Maestro
Van € 1.395,- 
  voor € 1.185,-*

Evolve
Van € 1.095,- 
  voor € 930,-*

Cresto
Van € 1.095,- 
  voor € 930,-*

Adagio
Van € 795,- 
  voor € 675,-*

Inizio
Van € 495,- 
  voor € 420,-*

* Betreft de prijzen voor afmeting 90 x 200 cm. 

https://www.auping.com/nl/matrassen
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-vivo
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-maestro
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-evolve
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-cresto
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-adagio
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-inizio


Duurzaam 
  Design
Het Essential bed

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 Scandinavische design is overal 
doorgevoerd. Tot in de taps toelopende poten. Eigenlijk rust je al 
uit als je ernaar kijkt.

 Keuze uit 10 verschillende framekleuren
 Verkrijgbaar met gelakt of gestoffeerd hoofdbord
 Verstelbaar te verkrijgen in drie varianten: rug, benen en hoofd. 
Alle drie kan natuurlijk ook

 Verkrijgbaar met anti-snurkfunctie

Nu inclusief wintervoordeel op  
de matrassen al vanaf € 3.080,-

*   Afmeting 180 x 200 cm, inclusief vlakke spiraalbodems, hoofdbord en Inizio matrassen.

  € 2.932,-*

https://www.auping.com/nl/bedden/essential
https://www.auping.com/nl/accessoires/nachtkastje-pixel
https://www.auping.com/nl/bedden/essential


Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn “Smart”. Ze doen 
veel meer dan alleen het bieden van goede ventilatie en 
ondersteuning. Je hoeft bijvoorbeeld nooit meer wakker te 
liggen door je snurkende partner dankzij de anti-snurkfunctie. 
De bodems hebben een memoryfunctie die jouw favoriete 
instellingen onthoudt. Ook is er een slimme wekker die je rustig 
wekt wanneer je in je lichte slaap bent.

 Gratis bezorgd tot in je slaapkamer
 Binnen 30 dagen niet goed, geld terug
 Bij Auping altijd 5 jaar volledige garantie op al onze bedbodems 
en 35 jaar op draad- en framebreuk

slimme 
  spiraalbodems

Onze

Smart base 1-motorig
De Smart base 1M heeft een rugdeel 
dat je elektrisch kan verstellen en een 
voetendeel dat je met de hand kan 
verstellen. Door het ruime zitdeel van 
de spiraalbodem zit je altijd lekker én 
kan je matras zich goed vormen in 
verstelling.

Nu vanaf € 765,-

Smart base 2-motorig
Bij de Smart base 2M verstel je zowel 
het rugdeel als voetendeel elektrisch. 
De knieknik in het zitgedeelte zorgt 
voor extra ondersteuning van de 
onderrug, waardoor je niet onderuit 
schuift en dus nóg iets lekkerder zit in 
bed. Daarnaast staat er minder druk 
op je onderrug en ontspan je beter 
als je bijvoorbeeld een boekje aan het 
lezen bent.

Nu vanaf € 1.205,-

Smart base 3-motorig
Bij de Smart base 3M kan je zowel het 
rugdeel, voetendeel als hoofdeinde 
elektrisch verstellen. Daardoor creëer 
je gemakkelijk jouw ultieme zit- of 
lighouding. Deze Smart base biedt 
het meeste comfort van alle bodems. 
Voor de optimale zithouding kan je ook 
het hoofdeinde verstellen, waardoor 
je nekspieren helemaal kunnen 
ontspannen.

Nu vanaf € 1.645,-

https://www.auping.com/nl/bedbodems
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-1m
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-2m
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-3m


Welk dekbed past bij jou?
Wat is er lekkerder dan ’s avonds onder je zachte dekbed te kruipen? Zeker tijdens koude winternachten. 
Onze 4-seizoenen dekbedden zijn geschikt voor de koude winternachten of voor de koukleum die graag 
met warme sokken aan in bed stapt. Door het All Year dekbed en het zomerdekbed aan elkaar te knopen 
met het speciale Auping Button Down System, maak je eenvoudig een heerlijk warm 4-seizoenen dekbed. 
Onze All Year dekbedden zijn geschikt voor het voor- en het najaar. Het is een fijn dekbed voor als je het 
niet te snel warm of koud hebt ’s nachts.

Bestel je nieuwe dekbed in onze webshop.

* Alle donsproducten uit het Auping assortiment zijn gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS).

 100% gereycled Polyester

 Wasbaar

 Anti-allergie

Vanaf € 169,-

 100% gereycled Polyester

 Wasbaar

 Anti-allergie

Vanaf € 299,-

 90% Europees eendendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 349,-

Deluxe Natuur
Een licht en luchtig dekbed met een 
zachte buitenkant dat soepel om je 
heen valt.

Prestige Natuur
Houd je van een dekbed  
dat luchtig over je heen zweeft? 
Dit Prestige Natuur dekbed is 
het lichtste dekbed uit onze 
collectie, gevuld met hoogwaardig 
Mazurisch ganzendons. 

Comfort Natuur
Een luchtig dekbed dat  
zacht over je heen valt.

 90% eendendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 219,-

 100% Europees eendendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 299,-

 100% Mazurisch ganzendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 389,-

 100% Europees eendendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 479,-

 100% Mazurisch ganzendons*

 Anti-allergie

Vanaf € 599,-

Comfort Synthetisch
Een wat zwaarder dekbed voor 
een heerlijk omsloten gevoel. Dit 
dekbed is makkelijk wasbaar en 
zeer geschikt voor als je last hebt 
van allergieën. 

All Year dekbed 4-seizoenen dekbed

warm 
  dekbed

Kruip onder een

deze winter

https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/4-seizoenen-dekbed-comfort-synthetisch
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/all-year-dekbed-comfort-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/4-seizoenen-dekbed-comfort-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/all-year-dekbed-deluxe-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/4-seizoenen-dekbed-deluxe-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/all-year-dekbed-prestige-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/4-seizoenen-dekbed-prestige-natuur
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedden/all-year-dekbed-comfort-synthetisch


Oase 
van rust

Auping Noa

  € 4.157,-*

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met haar eenvoudige 
vorm, slimme details en natuurlijke materialen is het een echt 
Scandinavisch ontwerp. Ontworpen door de Deense designer 
Eva Harlou en met liefde gemaakt in Nederland.

Nu inclusief wintervoordeel op  
de matrassen al vanaf € 4.305,-

*  Afmeting 180 x 200 cm, inclusief open hoofdbord,  
vlakke Auping spiraalbodems en Inizio matrassen.

Bestel je bed gemakkelijk en voordelig in onze webshop.  
En als het weer mag vind je jouw dichtstbijzijnde winkel op 
auping.nl/store-locator

https://www.auping.com/nl/bedden/noa
https://www.auping.com/nl/store-locator

