matrassen
en spiraalbodems

uitgeruste
wereld
is een
mooiere wereld

Wie goed is uitgerust, merkt dat aan alles: je bent ontspannen,
energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker.
We werken al 130 jaar aan de beste slaap voor morgen.
Elk bed en elke matras wordt gemaakt met aandacht
voor detail, het milieu en de toekomst.
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Een

Assortiment Auping-matrassen

goede
nachtrust

Duurzaamste
keuze

Een

Evolve

Inizio

Cresto

Maestro

Vivo

22 cm

18 cm

20 cm

22 cm

24 cm

Polyester
3D-structuur

Latex

Latex Pura

Vita Talalay
Origins®

Vita Talalay
Origins® of
Vivo Visco Activ

Climawatt®

Climawatt®

5 zones
Asymmetrisch

5 zones
Asymmetrisch

5 zones
Asymmetrisch

Schouder
flexzone

Schouderzone

Schouderzone

begint met een goede matras

Hoogte

Iedereen is nét even anders. Daarom maken we matrassen die aansluiten bij jouw persoonlijke
voorkeuren, zodat jij een optimale nachtrust geniet. Alle Auping-matrassen zijn verkrijgbaar in
alle gangbare afmetingen en geschikt voor alle bedden en boxsprings. En vanzelfsprekend nog
duurzaam ook.

Comfortlaag

Draaien zonder wakker te worden
keer per nacht. Daarom is goede ondersteuning zo belangrijk. De pocketveren in onze matrassen
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Of je nu veel of weinig droomt, tijdens je slaap beweeg je sowieso. Gemiddeld draai je zo'n 30
zorgen ervoor dat je makkelijk draait én geven de juiste ondersteuning bij elke slaaphouding.
Optimale ventilatie
Per nacht verlies je 350 milliliter vocht, ongeveer evenveel als een flesje water. Als je matras
onvoldoende ventileert, blijft het vocht erin zitten en kan er schimmelvorming ontstaan. Niet alleen
onhygiënisch, maar ook heel ongezond. Een goed ventilerende matras houdt je bed schoon en fris.

Ondersteuning

3 zones
Asymmetrisch

3 zones
Symmetrisch

Hoogwaardige materialen
De matrassen van Auping zijn opgebouwd uit zorgvuldig samengestelde lagen en zones, elk met

Variant I

hun eigen specifieke werking. Alles op de juiste plek en gemaakt van hoogwaardige materialen.
Het bijkomende voordeel? Je hoeft je matras nooit te keren.
Eerste circulaire matras ter wereld

Variant Y

De laatste ontwikkeling in de evolutie van slaap is Auping Evolve, de eerste circulaire matras ter

Heupzone

wereld. Samen met DSM-Niaga ontwikkelden we een matras waarvan de materialen geschikt zijn
voor hergebruik. Ze kunnen keer op keer gerecycleerd worden voor een nieuwe matras. Dat is
goed voor de wereld en voor je nachtrust. Want Auping Evolve ligt ronduit heerlijk.

Variant X

Afritsbare tijk

Varianten tijk

Inclusief

Optioneel

Inclusief

Inclusief

Inclusief

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Verbeterde zonering,
optimale ondersteuning
Elke Auping-matras wordt speciaal voor jou gemaakt, met liefde en aandacht voor
detail. Dat geldt ook voor een Evolve-matras die aansluit bij jouw lichaam en voorkeuren.
Er zijn drie varianten, elk met een andere zonering. Want ieder lichaam heeft andere
ondersteuning nodig. Door de juiste variant te kiezen. Zo ligt je rug in een natuurlijke
houding van je nek tot het onderste uiteinde van je rug. Zo komt je lichaam helemaal tot
rust en herstelt het zich tijdens je slaap. Auping Evolve is verkrijgbaar in type I, Y en X.

Auping Evolve I: gelijkmatig verdeeld
Zijn je schouders, taille en heupen ongeveer even breed? Dan is
Auping Evolve I het meest geschikt. Deze variant heeft namelijk

Auping
Evolve
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een gelijkmatige verdeling van de zones.

Auping Evolve Y: meer ruimte voor schouders
Zijn je schouders breder in verhouding tot je taille en heupen?
Dan is Auping Evolve Y perfect. Bij deze matras ligt de schouder
zone iets dieper in de matras dan de heupen.

Auping Evolve X: meer ruimte voor schouders en heupen
Maximale ventilatie

Zijn je schouders en heupen breder dan je taille? Dan is Auping

Per nacht verlies je 350 milliliter vocht dat grotendeels in je matras terechtkomt. Een goed ventilerende

Evolve X jouw beste keuze, want zowel de schouder- als de

matras is dus geen overbodige luxe. De comfortlaag van Auping Evolve is gemaakt van een open structuur

heupzone in dit type matras zijn wat zachter. De taillezone is

in polyester. In die laag zit geen schuim of latex, waardoor de matras optimaal ventileert. Best logisch, als

iets steviger voor extra ondersteuning.

je bedenkt dat schuim veel wordt gebruikt als isolatiemateriaal. Bijkomend voordeel is dat de matras niet
broeierig aanvoelt. Ideaal als je het ’s nachts snel warm hebt.

Een nieuw leven voor je oude matras
In Europa worden elk jaar ongeveer 35 miljoen matrassen afgedankt. Veel matrassen worden verbrand of eindigen op
de vuilstort, met grote milieuproblemen tot gevolg.
Bij Auping werken we aan een wereld zonder afval en waarin geen enkele matras meer op de afvalberg of in de
verbrandingsoven terechtkomt. Vanaf 1 januari 2021 moet er in België een milieubijdrage worden betaald bij aankoop
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van een matras of topper. Met die bijdrage verwerkt de vzw Valumat afgedankte matrassen op duurzame wijze. Wie
een matras koopt bij Auping, zal vanaf 2021 een extra tarief betalen van 8,5 euro (voor matrassen en toppers ≤120 cm)
of 17 euro (voor matrassen en toppers >120 cm). De bedragen zijn inclusief btw en kunnen jaarlijks wijzigen. Goed om
te weten: de Valumat-bijdrage is al verwerkt in de geafficheerde prijzen. Meer weten? Check www.valumat.be.
In Groothertogdom Luxemburg is het Auping Take Back System van toepassing. Bij de aankoop van je nieuwe
Auping-matras nemen we je oude matras mee, ook als die niet van Auping is. We zorgen ervoor dat deze matrassen
zoveel mogelijk worden gerecycleerd om zo min mogelijk materialen te verspillen. En het scheelt jou een ritje naar
het containerpark.
Volledig circulair
Maar we willen het nóg beter doen. Daarom ontwikkelden we Auping Evolve, een circulaire matras waarvan de
materialen geschikt zijn voor hergebruik. We recycleren ze keer op keer tot een nieuwe Auping-matras. Zo vermijden
we afval en verbranding van materialen, en sluiten we de kringloop. Dat is circulair. Dat is hoe wij de toekomst zien.
Weten waarop je slaapt
Wij vinden het belangrijk om zo lokaal mogelijk te produceren en om te weten waar

Auping Inizio

alle ingrediënten vandaan komen. Alleen zo kunnen we garanderen dat Auping Evolve
volledig circulair is. De herkomst van de materialen ligt vast in een circulariteits

De Inizio-matras is de ideale keuze voor wie de kwaliteit van Auping

paspoort. Door het Niaga -label aan de zijkant van Auping Evolve te scannen met je

zoekt tegen een scherpe prijs. Fijn slapen op een comfortabele en

smartphone, zie je waarvan de matras is gemaakt en hoe ze wordt gerecycleerd. Eerlijk

ventilerende matras met drie comfortzones, die past op elke bedbodem.

®

en transparant. Onze circulaire matras Auping Evolve wordt geproduceerd in Nederland,
in onze duurzame fabriek in Deventer.

fris &
schoon bed
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Altijd een

De bovenste laag van de matras (de tijk) is wasbaar, ademend en zacht. De tijk is makkelijk afritsbaar
bij de Evolve-, Cresto-, Maestro- en Vivo-matras. Ideaal als je allergisch bent voor huisstofmijt.
De tijk van Auping Evolve is gemaakt van polyester en wasbaar op 60°C. De tijk van de Cresto-,
Maestro- en Vivo-matras is beschikbaar in twee varianten: Breeze en Nature. Breeze bevat Climawatt® materiaal voor nog betere ventilatie en een extra zacht gevoel. Deze tijk bevat geen wol en is wasbaar

Auping Cresto

in de machine op 60°C. Nature is gemaakt van wol waardoor hij heerlijk warm en zacht aanvoelt.
Fijn als je het snel koud hebt in bed. Deze tijk is chemisch reinigbaar.

De Cresto-matras heeft vijf zones met een soepele ondersteuning
voor je schouders. De comfortlaag van Latex Pura maakt de matras

De Auping Inizio-matras is optioneel te verkrijgen met een afritsbare en wasbare tijk.

extra zacht en zorgt ervoor dat je comfortabel ligt.
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Auping Maestro
De

Maestro-matras

met

Auping Vivo
vijf

zones

Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé

garandeert een uitstekende nachtrust.

keuze voor wie de allerhoogste eisen stelt op

Een speciale schouderzone zorgt voor

het gebied van ondersteuning. De Vivo-matras

drukverlichting en laat je schouders

heeft vijf zones met een speciale schouder-

behaaglijk wegzakken. Door de duurzame

en heupzone. De duurzame comfortlaag van

comfortlaag van Vita Talalay -natuurlatex

Vita Talalay® -natuurlatex zorgt ervoor dat je

lig je extra aangenaam.

heerlijk ligt. Heb je last van een latex-allergie?

®

Dan is de Vivo-matras verkrijgbaar met een
alternatieve comfortlaag.

De Auping

spiraalbodem
Johannes Auping was in 1888 een hardwerkende smid in Deventer, die geen enkele

Een goede bedbodem is heel belangrijk tijdens het slapen. Doordat jij én je matras de beste ondersteuning

uitdaging uit de weg ging. Toen de directeur van een ziekenhuis hem om een ventilerend

krijgen, droom je elke nacht heerlijk. En met de juiste bedbodem kan jouw matras ook beter ademen en gaat

bed vroeg, maakte hij een gevlochten spiraalmatras. Dat deed hij door ijzerdraden aan

die langer mee.

de snijplaat van een snijbonenmolen te bevestigen, en die vervolgens over een as rond
te laten draaien. Zo ontstond er een mooi vlechtwerk. Tot vandaag is de ventilerende

Drie voordelen van een Auping-spiraalbodem:

spiraalbodem nog steeds de basis van al onze bedden en boxsprings.

 Doordat de spiraalbodem 80% open ruimte heeft voor lucht, ventileert hij beter dan elke andere bedbodem.
 De dwarsgespannen spiraal zorgt, met 10.000 ondersteuningspunten, voor de perfecte ondersteuning.
 De spiraalbodem wordt gemaakt van ijzersterk staal, waardoor je er een leven lang op kan wegdromen.

Je kan onze spiraalbodems ook in een verstelbare variant krijgen. Een verstelbaar bed is extra fijn als je
bijvoorbeeld rugpijn of een vervelende kriebelhoest hebt. Of als je wil lezen of Netflixen. Je kan zelf kiezen
wat je wil verstellen: het rugdeel, de benen of het hoofdeinde. Of alle drie, dat kan natuurlijk ook.
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Steuntje in de rug

Ontdek de voordelen van de

Auping Smart base

Wel zo slim
Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn 'smart'. Ze doen veel meer dan goede
ventilatie en ondersteuning bieden. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer wakker te
liggen van je snurkende partner dankzij de antisnurkfunctie. Ook is er een
slimme wekker die je rustig wekt wanneer je het lichtst slaapt. En je kunt
het bed aansluiten op alle andere slimme apparaten in huis.

Nooit meer wakker liggen van een snurkende partner
Zodra de app hoort dat je snurkt, beweegt de spiraalbodem even
of gaat het hoofdeinde van je bed iets omhoog. Hierdoor kan je

Goed wakker worden
In plaats van dat vervelende wekkerdeuntje, komt je hoofdeinde
rustig omhoog op het moment dat jij het lichtste slaapt. Dát is pas
ideaal wakker worden.
Memory-functie
De handige memory-functie van de Smart base onthoudt jouw
favoriete instellingen. Dat is wel zo fijn, want zo hoef je je bed
maar één keer goed in te stellen.
Verbind met al je favoriete apparaten in huis
Goed slapen begint natuurlijk met een goed bed en matras, maar
er komt nog meer bij kijken. Zo zijn de juiste slaaptemperatuur
en de verlichting in je slaapkamer ook heel belangrijk voor een
goede nachtrust. Dus sluit je bed aan op je slimme thermostaat,
je Philips Hue-lamp of andere slimme apparaten in je kamer en
merk het verschil.
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weer vrij ademen. En is het weer heerlijk stil in de slaapkamer.

Jouw bed, jouw kussen,
jouw dekbed
Voor een goede nachtrust wil je een heerlijk bed en dito matras die bij je
passen. Ook een ondersteunend hoofdkussen is onmisbaar voor een goede
slaaphouding. En wat is nou fijner dan onder een streelzacht dekbed kruipen?
Omdat iedereen nét even anders is, kies je uit verschillende kussens en
dekbedden. Ons aanbod bestaat uit natuurlijke en duurzame materialen.
En alle donsproducten uit het Auping-assortiment zijn gecertificeerd volgens de
Responsible Down Standard of de Global Recycling Standard. auping.com/rds

Auping-hoofdkussens
Niets zo zalig om je hoofd op je kussen te leggen na een lange dag. Tenminste, als je een kussen hebt dat
bij je past, want de ontspannende kracht ervan wordt weleens onderschat. De Auping-hoofdkussens
sluiten aan bij de matrassen en de verschillende slaaphoudingen. Een goed kussen – niet te zacht, niet te
P. 18

ontspannen.
Auping-dekbedden
Wikkel je je graag in een ‘cocon’, of liever een licht dekbed dat je nauwelijks voelt? Alles kan en mag, maar je

Zo mooi
kan slapen zijn

Bij Auping maken we al onze dekbedovertrekken van de fijnste
natuurlijke garens en stoffen. Met de lusjes aan de binnenkant van
de overtrek, knoop je deze eenvoudig aan je Auping-dekbed vast. Zo
blijft je dekbed altijd op z’n plek. De extra lange instopstrook zorgt
ervoor dat onze overtrekken ook geschikt zijn voor hoge matrassen.
En de verpakking? Die is gemaakt van materialen die in aanmerking
komen voor recyclage. Kan jij weer met een gerust hart gaan slapen.

nachtrust hangt af van de juiste temperatuur en ventilatie van je dekbed. Bij Auping vind je drie dekbedden,
van dons tot hypoallergene vezels. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in een 4-seizoenen-, lente/herfst- en zomer
variant en hebben allemaal een Auping 'button down'-systeem, waarmee je gemakkelijk je dekbed aan je
Auping-overtrek knoopt.
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hard – ondersteunt je hoofd, nek en schouders optimaal. Zo kan je hele lichaam in een natuurlijke houding

Ons assortiment

Onze slaapexperts geven je graag persoonlijk advies.

Kies je spiraalbodem

Kies je matras

Kies je hoofdkussen

Vlak

Auping Evolve

Zonder verstelmogelijkheden.

De eerste volledig circulaire matras

Auping Dew

Kies je dekbed

Auping Dew





ter wereld, verkrijgbaar in 3 varianten,

Veerkrachtig, kneedbaar hoofdkussen.

Dekbed voor een omsloten gevoel.





elk met een andere zonering.

Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.

Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.



Gevuld met 100% gerecycleerde




Gevuld met 100% gerecycleerd


polyester vezelbolletjes.
GRS-gecertificeerd.
Handverstelbaar

Auping Inizio

Rug- en voetendeel zijn in 13

Inizio is de ideale keuze voor

en 6 posities te verstellen.



De tijk is gemaakt van 100% polyester.




Beschikbaar in de afmetingen


polyester. GRS-gecertificeerd.


gerecycleerd polyester.


40 x 60 cm, 60 x 60 cm en 60 x 70 cm.

wie de kwaliteit van Auping

De tijk is gemaakt van 100%

Verkrijgbaar in een zomer-, herfst/

lente- en 4-seizoenendekbed.

zoekt tegen een scherpe prijs.

Auping Cresto



Licht en ventilerend hoofdkussen.

Rugdeel elektrisch verstelbaar.

Cresto is een ware kwaliteitsimpuls



Gevuld met 70% gerecycleerde

Het voetendeel is met de hand

voor je slaap dankzij 5 comfortzones

dons en 30% gerecycleerde veertjes.

in 6 posities te verstellen.

en soepele ondersteuning voor de

GRS-gecertificeerd.

Elektrisch verstelbaar

schouders.



Auping Nest


over je heen valt.


GRS-gecertificeerd.


100% polyester (buitenzijde).
Smart base 2-motorig

Auping Maestro



Voorzien van het Nomite ® -label.

Rug- en voetendeel zijn

Maestro biedt meesterlijk ligcomfort



Beschikbaar in de afmetingen

onafhankelijk van elkaar te

dankzij 5 comfortzones, dubbele

verstellen. Tevens ontstaat

ondersteuning voor de schouders en

een knieknik.

een duurzame Vita Talalay Origins® -

40 x 60 cm, 60 x 60 cm en 60 x 70 cm.

Gevuld met 90% gerecycleerde
dons en 10% gerecycleerde veertjes.

De tijk is gemaakt van zachte,
biologische katoen (binnenzijde) en

Licht donzen dekbed dat zacht

De tijk is gemaakt van zachte
biologische katoen.



Verkrijgbaar in een zomer-, herfst/
lente- en 4-seizoenendekbed.



Voorzien van het Nomite ® -label.

comfortlaag.
Auping Cloud


Flexibel, vormvast hoofdkussen.

Smart base 3-motorig

Auping Vivo



Optimale ondersteuning.

Rug-, voetendeel, en

Topmodel Vivo, verrijkt met alle



Gevuld met 100% natuurlatex.

hoofdsteun zijn onafhankelijk

opties, is dé keuze voor wie de



De tijk is gemaakt van 100% polyester.


van elkaar te verstellen.

allerhoogste eisen stelt en gaat voor



Afneembaar hoesje, wasbaar op 60°C.

Tevens ontstaat een knieknik.

optimale ventilatie en ligcomfort.



Beschikbaar in de hoogtes 8, 10, 12

en 14 cm.

Auping Cloud


Licht en luchtig dekbed dat
bijna om je lichaam heen zweeft.



Vulling van 100% Mazurisch




De tijk is gemaakt van zacht


ganzendons – RDS® -gecertificeerd.
100% biologisch katoen.


Verkrijgbaar in een zomer-,

herfst/lente en 4-seizoenen dekbed.



Uitleg termen
Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen.
Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

Nomite ®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

RDS ® -gecertificeerd: het dons in onze hoofdkussens en dekbedden is gecertificeerd volgens de

Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Responsible Down Standard (RDS). Die standaard sluit dwangvoederen en levend plukken van dieren uit.

Suprelle ® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte-isolatie en het comfort van dons.

GRS-gecertificeerd: Global Recycled Standard (GRS) is een internationaal keurmerk

Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.

voor gerecycleerde materialen.

Voorzien van het Nomite ® -label.
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Auping Nest
Smart base 1-motorig

auping.com
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