grote
voordeel
Het

van thuisblijven

Geniet nu van superzacht zomervoordeel op alle Auping matrassen

Het zomervoordeel is geldig van maandag 5 juli t/m
zondag 25 juli 2021. Kijk voor meer informatie over
de actie op auping.nl/actie

Superzacht
zomervoordeel
op al onze matrassen

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.

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.

Van € 1.595,voor

€ 1.355,-*

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

€ 1.185,-*

Evolve

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

Van € 1.095,voor

€ 930,-*

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.

Van € 1.095,voor

€ 930,-*

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 € 495,voor

€ 420,-*

*Betreft de prijzen voor afmeting 90 x 200 cm.

Het

Original
bed
Ons elegante bed met onverwoestbaar frame
De Auping Original is een minimalistisch vormgegeven bed met sterke lijnen. Het stalen
frame met afgeronde hoeken geeft het bed een elegante uitstraling. Het bed is geïnspireerd
op een van de allereerste ontwerpen van Auping, de Cleopatra. Het is te verkrijgen in tien

Stitch

Outline

Straight

Door te kiezen voor onderzetpootjes in een andere kleur voeg je nog meer contrast toe aan
het bed. Het hout voor de hoofdborden is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het
tafeltje en houten hoofdbord lakken we met watergedragen lak, zodat we het milieu minder
belasten met oplosmiddelen. En het onverwoestbare stalen frame zorgt ervoor dat het bed
generaties lang mee gaat. Dat ligt wel goed dus.
Met Auping spiraalbodem voor de beste ventilatie

Nu inclusief zomervoordeel
op de matrassen al
vanaf € 2.755,-

€ 2.607,-

*

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

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

kleuren en met drie hoofdborden.

Het Essential bed
Onze Auping Essential is het eerste volledig recyclebare bed ter wereld. Door zo min mogelijk
materialen te gebruiken en onderdelen op een slimme manier met elkaar te verbinden, is het
bed makkelijk uit elkaar te halen zonder dat het beschadigd raakt. Handig bij verhuizen, maar
ook bij het recyclen. Het frame en de poten zijn gemaakt van gerecycled aluminium. Dus als
er ooit een dag komt waarop je je Essential niet meer hoeft (we kunnen het ons bijna niet
voorstellen), dan kan het materiaal gewoon hergebruikt worden.
Maar dat is niet het enige rustgevende aan dit bed. Door de verfijnde en minimalistische
vormen past dit bed subtiel in elke slaapkamer. Het moderne, Scandinavische design is overal
doorgevoerd, zelfs tot in de taps toelopende poten. Eigenlijk rust je al uit als je ernaar kijkt.
Keuze uit 10 verschillende framekleuren

Duurzaam
design

Verkrijgbaar met gelakt of gestoffeerd hoofdbord
	
Verstelbaar te verkrijgen in drie varianten:
rug, benen en hoofd. Alle drie kan natuurlijk ook
Combineer met een slimme Auping bedbodem
met anti-snurkfunctie

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

€ 2.932,-*

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

Noa
Auping

een oase van rust

Ons nieuwste bed Noa is met haar eenvoudige vorm, slimme details en natuurlijke
materialen een echt Scandinavisch ontwerp. Ontworpen door de Deense designer
Eva Harlou. Met liefde gemaakt in onze duurzame fabriek in Deventer.
Een bijzonder onderdeel van Auping Noa is het houten wiel. Hierdoor kun je het bed
heel makkelijk verplaatsen. Handig als je je slaapkamer een keer anders wil inrichten.
Maar het houten wiel is natuurlijk niet alleen maar functioneel. Deze echte eyecatcher
is een herkenbaar designelement van Auping Noa.
	Keuze uit een gebalanceerd kleurenpallet met 6 kleuren: Balanced oak, Midnight
black oak, Soft white oak, Chocolate brown oak, Dark blue oak en Chalk grey
	Keuze uit 2 hoofdborden
	Gratis bezorgd en gemonteerd in jouw slaapkamer
	Combineer met een slimme Auping bedbodem met anti-snurkfunctie

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

€ 4.157,-*

Handig tafeltje
Het Auping Noa tafeltje kun je naast je bed zetten
als nachtkastje, maar je kunt het ook kantelen.
Dan staat het wat hoger en dat is handig als je nog
even wil werken of Netflixen in bed.

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

Maak je

slaapkamer
compleet

Auping Dew
	Veerkrachtig kneedbaar
hoofdkussen
	Hypoallergeen en
makkelijk wasbaar
	Gevuld met 100% gerecyclede
polyester vezelbolletjes
	Beschikbaar in afmeting
60 x 40 cm en 60 x 70 cm

Vanaf

€ 79,-

Auping Nest
	Licht en ventilerend hoofdkussen
	Gevuld met 70% gerecycled dons en
30% gerecyclede veertjes
	GRS* gecertificeerd
	Beschikbaar in afmeting 60 x 40 cm
en 60 x 70 cm

Vanaf

€ 119,-

Auping Cloud
Flexibel vormvast hoofdkussen
Optimale ondersteuning
Gevuld met 100% natuurlatex
	Beschikbaar in hoogtes
8 (perfect voor buikslapers),
10, 12 en 14 cm

Vanaf

€ 149,-

Voor een goede nachtrust en een goede slaaphouding
is een ondersteunend hoofdkussen onmisbaar. En wat is
nou fijner dan onder een heerlijk zacht dekbed kruipen?
Ons nieuwe assortiment kussens en dekbedden is
gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen.

Auping Dew

Auping Nest

Auping Cloud

 en dekbed dat je geborgenheid geeft
E
en extra geschikt is als je last hebt van
allergieën.
	Gevuld met 100% gerecycled
polyester – GRS* gecertificeerd
	Verkrijgbaar in 4-seizoenen, lente/
herfst en zomer uitvoering
	Wasbaar op 60 graden
Hypoallergeen

Houd je van een licht donzen dekbed
dat zacht over je heen valt? Onder dit
dekbed heb je het nooit te warm en nooit
te koud.
	Gevuld met 90% gerecycled dons
& 10% gerecyclede veertjes - GRS*
gecertificeerd
	Verkrijgbaar in 4-seizoenen, lente/
herfst en zomer uitvoering
Wasbaar op 60 graden

Dit dekbed voelt licht en luchtig aan,
is super ventilerend en heerlijk warm.
Hiermee voorkom je dat broeierige
gevoel onder je dekbed.
	Gevuld met 100% Mazurische
ganzendons - RDS** gecertificeerd
	Verkrijgbaar in 4-seizoenen, lente/
herfst en zomer uitvoering
Wasbaar op 60 graden
	Hypoallergeen

Hypoallergeen

Als zomerdekbed
al vanaf

€ 99,-

*Global Recycled Standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor gerecyclede materialen.
**Auping verkoopt donzen dekbedden en hoofdkussens die zijn gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS).

Als zomerdekbed
al vanaf

€ 199,-

Als zomerdekbed
al vanaf

€ 299,-

Original
boxspring

De Original boxspring met
Deluxe matras en Deluxe
topper scoorde bijzonder
goed op levensduur,
namelijk een 9,1

Tijdloos design en hoogwaardige afwerking, dat is de Original boxspring. Dankzij 95 stoffen en
8 hoofdborden kan je de boxspring helemaal ontwerpen zoals jij dat wil. Extra kleur in je slaapkamer?
Kies dan de poten in één van de tien Auping kleuren.
Nu inclusief zomervoordeel op de matrassen al vanaf € 2.495,Afmeting 180 x 200 cm incl. Dublin hoofdbord, vlakke boxen en Inizio matrassen.

*

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

€ 2.347,-*

