
* Kijk voor extra informatie over de actie of voor slaaptips op auping.nl

15%  
voordeel 

op het Auping 
assortiment* 

Al voor
€ 421,- op  
een Auping  

matras slapen

Auping  
SummerSale 
alleen in juli en augustus

Maak met Auping 
je slaapkamer 
Summerproof



Vervang elke  
10 jaar je matras 
Kies voor de kwaliteit van Auping

Onze matrassen hoef je niet te keren
Auping matrassen zijn asymmetrisch 
opgebouwd om de juiste ondersteuning  
te bieden, afgestemd op je lichaam.

Wist je dat je elke nacht 350 cc vocht verliest?
Na 10 jaar is dat 1200 liter!
Auping maakt gebruik van ventilerende materialen, 
waardoor jij deze zomer in een fris en hygiënisch  
bed slaapt. 
 
Wil je weten hoe Summerproof je slaapkamer is?  
Doe de Auping Summerproof Checklist in de winkel  
of op auping.nl

Auping Summerproof  
Checklist



Nog beter slapen? Download nu
onze Auping Better Days app.

* Kijk voor extra informatie over 
de SummerSale op auping.nl

Ontdek welke  
matras perfect  
bij je past
Iedereen is uniek. Wat voor de één een goede
matras is, is dat niet automatisch voor de ander.
Kom proefliggen in de winkel en laat je 
adviseren.

Wist je dat je gemiddeld  
30x per nacht draait?
De unieke DPPS®-pocketveren in de 
Auping matras bewegen optimaal mee 
met je lichaam, waardoor je makkelijk 
kan draaien zonder wakker te worden.

Vivo matras van € 1.595,- 
voor € 1.356,-* 
-  5-zone matras
-  comfortlaag in de schouderzone
-  comfortlaag in de heupzone 
-  warmte regulerende bovenlaag
-  drukverlagende laag bij de schouder

Maestro matras van € 1.395,-  
voor € 1.186,-* 
-  5-zone matras
-   extra comfortlaag in de 

schouderzone

Cresto matras van € 1.095,-  
voor € 931,-* 
-  5-zone matras
-  flexibele schouderopvang

Inizio matras van € 495,-  
voor € 421,-* 
-   Veel kwaliteit voor een  

scherpe prijs. 

Adagio matras van € 745,-
voor € 633,-* 
-  5-zone matras

Afritsbare en
reinigbare bovenkant
Zo slaap je altijd in
een lekker fris bed.

15%  
voordeel 

op het Auping 
assortiment* 



Auping Auronde
Al 40 jaar tijdloos design

Auping Auronde is verkrijgbaar in 3 hoogtes, vele kleuren en accessoires; 
laat je inspireren op auping.nl/auronde



Auping Original

Nu met 15% voordeel € 2.261,- 

al vanaf € 2.660,-

180 x 210 cm, incl. hoofdbord, twee vlakke  
spiraalbodems en twee Inizio matrassen.

Kleur:  
Deep black

Nu met 15% voordeel € 2.282,- 

al vanaf € 2.685,-

180 x 210 cm, hoofdbord Straight, twee vlakke  
spiraalbodems en twee Inizio matrassen.

Auping Match

Kleur:  
Pure white

Nu met 15%  
voordeel € 3.353,- 

al vanaf € 3.945,-

180 x 210 cm, incl. achterwand,  
twee vlakke spiraalbodems,  
twee Inizio matrassen.

Auping Auronde

Nu met 15% voordeel € 2.044,- 

al vanaf € 2.405,-

Kleur:  
Stained white

Auping Auronde

180 x 210 cm, incl. twee vlakke spiraalbodems  
en twee Inizio matrassen.

Nu met 15% voordeel € 2.044,- 

al vanaf € 2.405,-

Kleur:  
Stained white

Auping Auronde

180 x 210 cm, incl. twee vlakke spiraalbodems  
en twee Inizio matrassen.



Hoofdbord:
Portofino

De vernieuwde
Auping boxspring
Elke laag in de vernieuwde Auping boxspring is 
met zorg ontwikkeld voor de juiste ondersteuning 
en ventilatie. Kom snel naar de winkel of kijk op 
auping.nl/boxsprings voor alle mogelijkheden.

Wist je dat onze boxsprings  
een spiraalbodem hebben 
met 80% open structuur?  
Zo stap je altijd in een fris bed

Nu met 15% voordeel € 3.421,- 

al vanaf € 4.025,-

Bovenstaande boxspring: 180 x 210 cm,  
incl. hoofdbord Portofino, twee vlakke boxsprings, 
twee gestoffeerde matrassen Comfort, stof Points,  
incl. € 400,- combinatievoordeel



Eindeloos  
combineren
Met de Original boxspring kies je altijd voor de perfecte 
basis. Maak je boxspring helemaal compleet met een 
hoofd- en/of voetbord. Daarnaast is er ruime keuze  
uit verschillende stoffen en kleuren. 

*180 x 210 cm, incl. hoofdbord Valencia,  
twee vlakke boxsprings, twee Inizio matrassen, 
stofgroep A, incl. € 400,- combinatievoordeel.

Original boxspring zoals afgebeeld € 4.325,- voor € 3.676,- 
180 x 210 cm, incl. hoofdbord Valencia, twee vlakke boxsprings,  
een 2-persoonsmatras Comfort, topper Comfort, stof Remix,  
incl. € 400,- combinatievoordeel.

Hoofdbord Valencia vanaf € 2.835,- 
voor € 2.410,-*

*180 x 210 cm, incl. hoofdbord Dublin,  
twee vlakke boxsprings, twee Inizio matrassen, 
stofgroep A, incl. € 400,- combinatievoordeel.

Original boxspring zoals afgebeeld € 3.675,- voor € 3.124,- 
180 x 210 cm, incl. hoofdbord Dublin met oversteek, twee 
vlakke boxsprings, een 2-persoons matras Comfort, topper 
Comfort, stof Clara, incl. € 400,- combinatievoordeel.

Hoofdbord Dublin vanaf € 2.235,- 
voor € 1.900,-*

*180 x 210 cm, incl. hoofdbord Dominica, 
twee vlakke boxsprings, twee Inizio matrassen, 
stofgroep A, incl. € 400,- combinatievoordeel.

Original boxspring zoals afgebeeld € 4.500,- voor € 3.825,- 
180 x 210 cm, incl. hoofdbord Dominica met oversteek, voetbord Siena, 
twee vlakke boxsprings, twee matrassen Comfort, topper Comfort,  
stof Molly, incl. € 400,- combinatievoordeel.

Hoofdbord Dominica vanaf € 2.435,- 
voor € 2.070,-*

Voetbord:
Siena

15%  
voordeel 

op het Auping 
assortiment 



* Auping Essential, incl. houten hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio matrassen. 
Kijk voor meer informatie over de Summerdeal op auping.nl 

Auping Essential
Summerdeal
Extra voordeel tijdens de SummerSale
Wees er snel bij!

Auping spiraalbodem  
met de 80% open 

structuur

Ventilerende  
matrassen voor  

een fris gevoel en  
optimale hygiëne

Complete
Essential

van € 2.810,-
 voor € 2.195,-*

Wist je dat we  
bij Auping snelle  
levertijden hebben? 


