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

Original bed

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 de Cleopatra, 
een van de allereerste ontwerpen van Auping en is te verkrijgen in tien kleuren en drie hoofdborden.

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

Nu al vanaf € 2.955,-  € 2.610,-*

Royal

De Royal is een modern bed met een exclusief 
ontwerp dankzij de gebogen poten en de combinatie 
van verschillende kleuren en materialen. De Royal 
biedt ultiem individueel slaapgenot dankzij meerdere 
technologische slimmigheidjes. Zo onthoudt het bed 
bijvoorbeeld jouw favoriete slaap- en zitstand.

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

Nu al vanaf € 5.045,-  € 4.491,-*

Auronde

Het bed Auronde is een echte design klassieker en  
is ontworpen door designer Frans de la Haye. De 
Auronde is gemaakt van oersterk beuken en gaat 
generaties lang mee. Je kan kiezen uit 16 kleuren, 
bijbehorend hoofdbord en passende tafeltjes.

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

Nu al vanaf € 2.555,-  € 2.250,-*

Nu al vanaf € 3.055,-

  € 2.700,-*

Essential

Onze Essential heeft een prachtig Scandinavisch 
design en is het eerste volledig recyclebare bed ter 
wereld. Door de verfijnde en minimalistische vormen 
past dit bed in elke kamer. De Essential is verkrijgbaar 
met een gelakt of gestoffeerd hoofdbord. Ook kan je 
kiezen uit 10 verschillende framekleuren.



* Betreft de prijzen voor afmeting 90 x 200 cm.

Vivo
Van € 1.595,- voor € 1.355,-*

Adagio
Van € 795,- voor € 675,-*

Inizio
Van € 495,- voor € 420,-*

Maestro
Van € 1.395,- voor € 1.185,-*

Evolve
Van € 1.095,- voor € 930,-*

Cresto
Van € 1.095,- voor € 930,-*

op al onze matrassen
zomervoordeel

Superzacht

Eerste volledig 
circulaire matras 
ter wereld

Heb je het snel warm tijdens de zomernachten? 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.

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 geschikt 
voor alle bedden en boxsprings.

Bestel je nieuwe matras in de winkel of webshop.



Zoals een boxspring 
bedoeld is

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 uitvoering met 2 Inizio matrassen.

 Stel samen naar jouw wensen.
  Met Auping spiraalbodem voor de  

beste ventilatie.
  Combineerbaar met al onze (gestoffeerde) 

matrassen en toppers.
  Geproduceerd in onze duurzame fabriek  

in Deventer.
  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.

Original
  boxspring

De

Tijdelijk met superzacht  
zomervoordeel al vanaf € 2.495,-

    € 2.195,-*



slimme
Onze

spiraalbodems
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

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.

Nu vanaf € 765,- € 689,-* Nu vanaf € 1.205,- € 1.085,-* Nu vanaf € 1.645,- € 1.480,-*

*Prijzen zijn inclusief het zomervoordeel



* De vanaf-prijs is inclusief zomervoordeel en geldt voor afmeting 140 x 200/220 cm.

Delta

Vanaf € 99,-  € 84,-*
Hemisphere Red

Vanaf € 89,-  € 76,-*
Gemini Off-white

Vanaf € 119,-  € 101,-*
Phoebe White

Vanaf € 89,-  € 76,-*

Sirocco

Vanaf € 69,-  € 59,-*
Bancroft Brown

Vanaf € 79,-  € 67,-*
Mistral

Vanaf € 79,-  € 67,-*
Cameroon Red

Vanaf € 79,-  € 67,-*

Saturn

Vanaf € 79,-  € 67,-*
Atlas Multi

Vanaf € 89,-  € 76,-*
Pluto

Vanaf € 79,-  € 67,-*
Cassini Blue Grey

Vanaf € 79,-  € 67,-*

Onze nieuwste collectie bedtextiel

Bij Auping maken we al onze dekbedovertrekken van hoogwaardige garens en stoffen, zodat  
je overtrek ook na veelvuldig wassen mooi blijft. In deze collectie is er veel aandacht besteed  
aan de afwerking: overtrek Bancroft heeft bijvoorbeeld een stoer jeansstiksel en overtrek 
Gemini is gemaakt van een luxe jacquard geweven stof. Met de lusjes aan de binnenkant zijn 
de overtrekken eenvoudig aan een Auping dekbed vast te maken, zodat het dekbed altijd op z’n 
plek blijft. Handig toch?

Bestel je nieuwe bedtextiel in de winkel of bestel in de webshop.

Overtrek Sonic
Dit overtrek heeft een eigentijds 
grafisch patroon. Hiermee haal je de 
vrolijkheid naar je slaapkamer.

Vanaf € 89,- 

  € 76,-*



Samenspel  
van comfort en 

design

Criade boxspring

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.

Tijdelijk met superzacht  
zomervoordeel al vanaf € 3.495,-

    € 3.096,-
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