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Het zomervoordeel is geldig van maandag 9 augustus 
t/m zondag 5 september 2021. Kijk voor meer informatie 
op auping.nl/actie

https://www.auping.com/nl/zwoele-zomerweken?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer


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

klassieker 
Design 

gemaakt van oersterk 
     beukenhout

Vanaf € 2.655,-

  € 2.390,-*

Zomervoordeel

Auping Auronde
Het bed Auronde is een echte designklassieker die ruim 45 jaar geleden werd ontworpen door 
Frans de la Haye. Een revolutionair houten bed met ronde vormen. Doordat het beukenhout is 
opgebouwd uit 15 lagen is het oersterk en daarom gaat de Auronde heel lang mee. Het bed is 
ook nu opnieuw revolutionair. Zo zijn de details aan te passen naar jouw wensen. Hierdoor krijg 
je het vertrouwde ontwerp van toen, met het design van nu.

Auronde Restyle
In de loop der jaren kan er hier en daar natuurlijk een krasje ontstaan. Daarom heeft Auping 
'Restyle je Auronde' geïntroduceerd. We knappen jouw oude Auronde weer helemaal op: we 
repareren eventuele beschadigingen in het hout, we lakken de Auronde in een nieuwe kleur 
naar wens en we vervangen de montage-onderdelen. Zo kun jij, of de volgende generatie in de 
familie, er nog jarenlang verder op slapen.

 Al meer dan 1.000.000 Aurondes verkocht
  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

Kies voor de aluminium oogjes een 
matchende of een contrasterende kleur. 

“ Ik wilde een bed 
maken dat lang mooi 
bleef, dat generaties 
meegaat en makkelijk 
uit- en in elkaar te 
zetten is.” 

  Frans de la Haye

https://www.auping.com/nl/bedden/auronde-bed?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer


*Betreft de prijzen voor afmeting 90 x 200 cm.

Heb je het snel warm tijdens zomerse nachten?  

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

Superzacht
zomervoordeel

op al onze matrassen 
Vivo
Dit topmodel biedt optimale ventilatie en lig-
comfort, dankzij 5 zones plus een ondersteunende 
schouderzone en soepele heupzone. En de Vivo 
comfortlaag is ongeëvenaard als het gaat om 
veerkracht en comfort.

Evolve
Bevat geen schuim of latex, maar heeft een open 
structuur van polyester, waardoor het matras optimaal 
ventileert. Het is het eerste volledig circulaire matras 
ter wereld. Verkrijgbaar in drie varianten met elk  
een andere zonering. Kies de ondersteuning die bij  
jou past.

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

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

Van € 1.595,-  
  voor € 1.435,-*

Maestro
Meesterlijk ligcomfort en optimale ondersteuning, 
dankzij 5 zones met extra hoge DPPS® pocketveren en 
het Visco materiaal in de schouderzone zorgt voor de 
juiste drukverlichting.

Van € 1.395,-  
  voor € 1.255,-*

Van € 1.095,-  
  voor € 985,-*

Van € 1.095,-  
  voor € 985,-*

Van € 495,-  
  voor € 445,-*

https://www.auping.com/nl/matrassen?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-vivo?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/matrassen/evolve-x-matras?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-cresto?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-inizio?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/matrassen/matras-maestro?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer


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

mooiZo

kan slapen zijn

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.

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.

* Afmeting 180 x 200 cm, incl. Dublin hoofdbord,  
vlakke spiraalbodems en comfort matrassen en topper.

* 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,-*

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

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, incl. Plain hoofdbord,  
vlakke spiraalbodems en comfort matrassen en topper.

Nu met zomervoordeel
al vanaf € 4.185,-  € 3.767,-*

Vanaf € 6.795,-

  € 6.116,-*

Zomervoordeel

Nu met zomervoordeel
al vanaf € 3.185,-  € 2.867,-*

https://www.auping.com/nl/boxsprings/criade-boxspring?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/boxsprings/tone-boxspring?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/boxsprings/original-boxspring?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/boxsprings?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/boxsprings/kiruna-boxspring?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer


Al onze elektrisch verstelbare bedbodems zijn “smart”. 
Ze doen namelijk veel meer dan alleen het bieden van 
goede ventilatie en ondersteuning. Zo hoef je dankzij de 
anti-snurkfunctie nooit meer wakker te liggen door een 
snurkende partner. En de slimme bodems hebben een 
memoryfunctie die jouw favoriete instellingen onthoudt. 
Ook is er een slimme wekker die je rustig wakker maakt op 
het moment dat je het allerlichtst slaapt. Handig toch?

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.

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.

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.

 Gratis bezorgd tot in je slaapkamer
 Geschikt voor alle Auping bedmodellen
  Bij Auping altijd 5 jaar volledige garantie op al onze 

bedbodems en 35 jaar op draad- en framebreuk

Nu met zomervoordeel
al vanaf € 765,-

Nu met zomervoordeel
al vanaf € 1.205,-

Nu met zomervoordeel
al vanaf € 1.645,-

€ 689,-

€ 1.085,-

€ 1.480,-

https://www.auping.com/nl/bedbodems?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-1m?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-2m?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/bedbodems/elektrisch-verstelbare-bedbodem-3m?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer


zomer
kleurrijke  

Klaar voor een 

Citadel Sand
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Infinity Sand
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Canyon Multi
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Echo Blue
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Partridge Brown 
Nu vanaf € 99,-  € 89,-

Takano Multi 
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Aurora Multi
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Checkmate Blue Grey
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Highrise Multi
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Rubik Multi 
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Soho Blue 
Nu vanaf € 89,-  € 80,-

Ontvang nu zomervoordeel op 
onze kleurrijke bedtextielcollectie. 
Kies uit een gevarieerde collectie 
waarbij alle dekbedovertrekken 
zijn gemaakt van hoogwaardig 
katoensatijn. Katoensatijn geeft 
het overtrek een mooie glans en 
voelt zacht en glad aan.

Kom snel langs in een van onze winkels of bestel je nieuwe dekbed in onze webshop: auping.nl/bedtextiel

Bedtextiel

Poseidon Multi
Nu vanaf € 89,- € 80,-

https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/poseidon-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/canyon-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/checkmate-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/citadel-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/echo-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/highrise-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/infinity-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/partridge-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/rubik-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/aurora-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/takano-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken/soho-dekbedovertrek?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/beddengoed/dekbedovertrekken


Essential
Ons duurzame

bed

Nu met zomervoordeel al vanaf € 3.080,-  € 2.772,-* 

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

Onze Essential heeft een prachtig Scandinavisch design en is het eerste volledig 
recyclebare bed ter wereld. Verkrijgbaar met een gelakt of gestoffeerd hoofdbord. 
Ook kan je kiezen uit 10 verschillende framekleuren.

Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op auping.nl/store-locator

https://www.auping.com/nl/bedden/essential-bed?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer
https://www.auping.com/nl/store-locator?utm_source=folder&utm_id=Zwoelezomer

