Auping Criade boxspring
Eyecatcher in elke slaapkamer

Stof:
Facet 50 Mint
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Cushion
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De Criade boxspring
Opvallend in design

De Criade boxspring is een echte eyecatcher in je slaapkamer. Een opvallende
boxspring die je helemaal naar jouw eigen stijl kunt aanpassen. Het frame is de
signatuur van deze boxspring, verkrijgbaar in 10 kleuren. Met de stoffering, kleur
en de diverse hoofd- en voetborden kun je tot in het kleinste detail variëren.
Zo maak je van de Criade echt jouw Criade.

Frame:
Coral red
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Een stijlvol frame als
krachtige basis
Het stijlvolle frame is de krachtige basis van de Criade en geeft deze boxspring een echte design
uitstraling. De slanke poten zorgen ervoor dat Criade optisch heel ruimtelijk in je slaapkamer staat.
En, ook niet onbelangrijk: dankzij het hoge frame kun je er gemakkelijk onder stofzuigen.

Stof:
Irregular 36
Carmine

Je kunt de Criade helemaal naar jouw wens verstellen. Zo kan je jouw Criade elektrisch verstellen, middels de

Keuze uit 10 framekleuren:

bijgeleverde RF afstandsbediening, voor de beste leesstand of voor extra comfort tijdens je slaap. Voor het
opbergen van deze RF afstandsbediening zijn er speciale gestoffeerde zakjes verkrijgbaar die je makkelijk aan

Deep black, Pure white, Cool grey,

de boxspring kan bevestigen. Nog een prettig extraatje: de opbouw van matras en materialen zorgen ervoor

Warm grey, Clay, Forest green, Blush,
Rusty Red, Night blue, Coral red

dat je jouw Auping matras en topper nooit hoeft te keren of draaien. Wel zo prettig!
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Verzeker jezelf
van de beste nachtrust
Al onze gestoffeerde matrassen en toppers zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd
en door middel van het fixeersysteem kunnen ze aan elkaar gekoppeld worden.
De mooie knopen en lussen zorgen ervoor dat de matras en topper niet ten
opzichte van elkaar gaan schuiven.

De matras kan
niet verschuiven
door stevig
klittenband

Met mooi gevormde
knopen en lussen
fixeer je de topper
en de matras
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Jouw Criade, jouw creatie
Creëer je persoonlijke Criade met de verschillende hoofd- en voetborden. Zo maak je de
Criade helemaal zoals jij je deze graag ziet. Ga je voor helder en geometrisch of kies je
liever voor sfeervol met zachte rondingen? Jouw Criade, jouw keuze.

Bekijk hieronder de verschillende
hoofd- en voetborden:

Plain:
Strakke en simpele
combinatie van hoofd- en
voetbord in een helder
geometrisch model

Hoofdbord:
Plain

Bend:
Een hoofd- en voetenbord
in helder ontwerp, met
een zachte knik

Square:
Hoofd- en voetbord in de
bekende strakke vorm,
met een subtiele knipoog
naar designklassiekers

Cushion:
Dit hoofdbord heeft
een heerlijk zachte,
comfortabele basisvorm

Plaats je jouw nieuwe boxspring graag
vrij in de ruimte? Dat kan, want alle hoofdborden
zijn rondom gestoffeerd
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Bij Auping heb je keuze
uit drie stofgroepen:
Stofgroep A: unigekleurd
Stofgroep A is onze basiscollectie vol
unigekleurde basisstoffen.

Stofgroep B: rijke effecten
Stofgroep B bevat stoffen met rijke effecten en
volop variatie in structuur. Zoals bijvoorbeeld
de Points. Deze stof wordt gemaakt van garens
afkomstig van kledinginzamelingen en restanten
stof. Doordat we deze garens hergebruiken hoeven
we geen nieuwe grondstoffen te gebruiken voor de
Points. Dat is nog eens duurzaam denken en doen.

Stofgroep C: verfijnde weefstructuren
Onder stofgroep C vallen de zachte wollen,
duurzame stoffen met verfijnde weefstructuren
en bijzondere details van stoffenleverancier
Kvadrat. Zo combineert de Clara ongekleurde,

Slapen in jouw
droomwereld
Je Criade wordt helemaal jouw Criade door de stof die jij uitkiest.
Met maar liefst 89 verschillende opties kun je eindeloos variëren in kleur,
uitstraling en structuur. Zo kies je altijd de boxspring die perfect bij je past.
Alle stoffen matchen uitstekend met de framekleuren van de Criade.

ongebleekte schapenwol met felle kleuraccenten
tot een bijzondere kleurmenging en kent de
ongebleekte, ongeverfde, gewoven wollen
Molly juist alleen natuurlijke schaapkleuren.

Auping werkt nauw samen met de
trendsettende en kwalitatief hoogstaande
Deense stoffenfabrikant Kvadrat.

Alle stoffen uit de collectie zijn van hoogwaardige kwaliteit, hebben
een duurzaam karakter en voelen zeer prettig en comfortabel aan.
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Nog fijner slapen?

Dat kan, met kussens
en dekbedden van Auping

Kies ook een Auping kussen en dekbed die perfect bij je passen
Hoe goed je slaapt is ook afhankelijk van de juiste slaapkamertemperatuur.
Het moet niet te koud, maar ook zeker niet te warm zijn. Alle Auping kussens

Lekker slapen is van zoveel factoren afhankelijk. Naast
je boxspring zijn ook je kussen en dekbed erg belangrijk.
Je kussen dient je nek en hoofd te ondersteunen, zodat
je nekspieren helemaal kunnen ontspannen. En met een
dekbed dat zich helemaal om jouw lichaam vormt, voorkom
je vervelende koude luchtstromen. Zo zorgt Auping er op
alle manieren voor dat jij elke ochtend weer uitgerust en
energiek wakker wordt.

en dekbedden ademen daarom optimaal en voelen ook nog eens lekker licht
en luchtig aan. Dit zorgt voor een optimale temperatuur waardoor je ’s ochtends
weer fris wakker wordt.
De keuze van een dekbed hangt sterk af van je persoonlijke voorkeuren. Welke
vulling heeft je voorkeur? Heb je het graag warm in bed of liever wat koeler?
Je kunt kiezen voor een summer of all year dekbed. Bij erg koude nachten of
als je het snel koud hebt kunnen deze gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden
met knopen tot een 4-seasons dekbed.

Een dekbedovertrek geeft niet alleen meer comfort, het
brengt ook meer sfeer in de slaapkamer. De Auping collectie
bestaat uit verschillende dessins en kleuren en past altijd
perfect bij de laatste mode- en interieurtrends.
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Responsible Down Standard (RDS)
Alle donsproducten uit het Auping assortiment zijn gecertificeerd volgens
de Responsible Down Standard dus voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen.
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Auping nights, Better days

Koninklijke Auping:
een Nederlands succesverhaal

Energiek leven begint bij een goede nachtrust

In 1888 kreeg Johannes Auping, smid te Deventer, opdracht een goed ventilerend bed te maken voor
het plaatselijke ziekenhuis. In zijn smederij bedacht en bouwde Auping het eerste spiraalbed.

Je dag start vol energie na een heerlijke nachtrust. Auping zorgt er al meer dan 130 jaar voor dat je die nachtrust
ook krijgt. Door elke dag weer te werken aan het ultieme slaapcomfort. Jouw ultieme slaapcomfort. Kwaliteit,

Het was het begin van een succesverhaal dat onder meer leidde tot de toekenning van het predikaat ‘Koninklijk’ in 1988,
precies een eeuw na dat allereerste bed. Vandaag de dag is Auping de grootste zelfstandige beddenfabrikant van Nederland

comfort, design en duurzaamheid staan dus altijd voorop. Zodat jij elke nacht heerlijk slaapt en elke ochtend
uitgerust opstaat. Klaar om energiek aan je dag te beginnen. Dat is Auping nights, Better days.

en zijn er meer dan 500 winkels in o.a. de Benelux en Duitsland waar het Auping assortiment wordt verkocht.

Boxsprings voor vandaag en morgen

Het Auping Take Back System

Als marktleider neemt Auping verantwoordelijk

Als je een nieuwe Auping matras koopt,

heid voor vandaag en morgen. Niet omdat het

nemen wij je oude matras graag van je terug*.

van ons wordt verwacht, maar omdat wij vinden

In samenwerking met RetourMatras demonteren

dat het moet. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. Wij willen

en recyclen we je oude matras namelijk zoveel mogelijk. De

dat in 2020 al onze bedrijfsprocessen C2C® zijn, zodat Auping

bruikbare onderdelen keren als grondstof terug bij bijvoorbeeld

het eerste Cradle to Cradle bedrijf van Nederland wordt.

de productie van staal, ondertapijt en judomatten. Makkelijk

Kijk op www.auping.nl/c2c voor meer informatie.

voor jou, prettig voor het milieu.

®

Wat maakt een Auping nacht zo bijzonder?
Een Auping nacht geeft je de nachtrust die je verdient. Je comfortabele boxspring ondersteunt je lichaam optimaal.
Bovendien is je Auping boxspring altijd fris door de ventilerende materialen en makkelijk te verstellen in elke gewenste positie.

Uitgerust wakker worden

Jouw Auping gaat lang mee

Iedere dag een fris bed

Niets is fijner dan je dag energiek

Jarenlang kun je genieten van een

Een fris bed geeft een comfortabel en

beginnen en kunnen doen wat je

goede nachtrust en een energiek gevoel.

prettig gevoel. Naast de ventilerende

voor ogen hebt. Een goede nachtrust

De kwalitatieve en ventilerende

spiraalbodem en matras, is de hoes

draagt daaraan bij. De boxspring,

materialen zijn met zorg ontwikkeld

van de topper wasbaar.

matras en topper van Auping

en houden je bed in goede conditie.

worden afgestemd op jouw lichaam
en voorkeuren. De ondersteunende
materialen zorgen ervoor dat je
moeiteloos draait en ontspant.
Zo herstellen je spieren tijdens de
*Voor een 1-persoonsmatras (t/m 120 cm breed) bedraagt de verwijderingsbijdrage € 15,-,
voor een 2-persoonsmatras (t/m 200 cm breed) is dit € 30,-.

16

nacht en word je uitgerust wakker.
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Jouw Auping Criade, jouw keuze

Met de Auping boxspring
kies je voor comfort in elke laag

Bij Auping vinden we het belangrijk dat onze bedmodellen passen bij jouw smaak en stijl. Daarom geven we je graag de mogelijkheid jouw
eigen boxspring samen te stellen. Dus of je nu kiest voor tijdloos zwart of een trendkleur, bij Auping vind je altijd een boxspring die perfect
bij je past. Benieuwd hoe jouw nieuwe Criade eruit kan komen te zien? Bekijk dan hieronder het overzicht van alle mogelijke opties.

Bij de Auping boxspring staat ultiem slaapcomfort centraal. Iedere laag draagt daarom bij aan jouw
energieke dag: zo zorgt onze spiraalbodem voor een uiterst stabiele en duurzame basis en door het gebruik
van ventilerende materialen in elke laag blijft jouw bed in topconditie en voelt deze elke dag aan als nieuw.

Verkrijgbaar als 1-persoons- en 2-persoonsboxspring in de afmetingen:

Laag van
extra comfort,
passend
bij jouw
persoonlijke
voorkeur

Eenpersoonsboxspring:
Breedte: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm of 140 cm
Lengte: 200 cm, 210 cm of 220 cm

Afmetingen

De toppers kunnen daarnaast worden afgestemd op jouw persoonlijke voorkeur en zijn bovendien
makkelijk te wassen door de afritsbare bovenkant. Zo stap je altijd in een heerlijk schoon bed.
De lagen in de boxspring en de matrassen zorgen zo samen voor uitstekende ondersteuning
en stabiliteit. Kiezen voor een Auping boxspring betekent dus kiezen voor een energieke dag.

Metalen frame met aluminium poten

Een dekbed dat de
contouren van je
lichaam volgt en een
kussen dat je nek alle
steun biedt

Tweepersoonsboxspring:
Breedte: 160 cm, 180 cm of 200 cm
Lengte: 200 cm, 210 cm of 220 cm

Frame kleuren

Pure white

Blush

Coral red

Rusty Red

Forest green

Clay

Night blue

Cool grey

Warm grey

Deep black

Stoffen
Stofgroep A

Stofgroep B

Stofgroep C

Hoofdbord
en voetbord
Plain
Hoofd- en voetbord

Uitgerust wakker
worden dankzij
de 80% open
structuur van de
spiraalbodem
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Perfecte
ondersteuning door
de pocketveren die
precies de contouren
van je lichaam
volgen

Bend
Hoofd- en voetbord

Square
Hoofd- en voetbord

Hockers

Sierkussens

Led lampje

De ronde en vierkante
hockers zijn verkrijgbaar in
verschillende stoffen, passend
bij je boxspring.

De Auping sierkussens zijn
verkrijgbaar in verschillende
stoffen, passend bij je boxspring.

De energiezuinige LED
leeslamp kan in elke
gewenste positie
worden gebogen.

Accessoires
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Cushion
Hoofdbord

Stel zelf de boxspring samen die perfect bij je past

Uitleg termen

Dit totaaloverzicht toont welke mogelijkheden er zijn op het gebied van matrassen, spiraalbodems, kussens en dekbedden.
Dit betekent dat het Auping assortiment altijd een product bevat dat aan jouw wensen voldoet, welke persoonlijke voorkeuren
je ook hebt. Graag helpen we je hierbij met een gericht persoonlijk advies om zo de boxspring samen te stellen die perfect bij je past.
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Suprelle® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte isolatie en het comfort van dons.
Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.

Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Nomite®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

Kies je box
Vlak
Zonder
verstelmogelijkheden.
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Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan
en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

Elektrisch verstelbaar

Elektrisch verstelbaar

Elektrisch verstelbaar met 3 motoren

met 1 motor

met 2 motoren

Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn

Rugdeel elektrisch verstelbaar.

Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk

onafhankelijk van elkaar te verstellen.

Het voetendeel is met de hand

van elkaar te verstellen. Tevens

Tevens ontstaat een knieknik.

in 6 posities te verstellen.

ontstaat een knieknik.

Kies je gestoffeerde matras met topper

Comfort matras

Deluxe matras

Prestige matras

Comfort topper

Deluxe topper

Prestige topper

Deze Comfort matras voldoet aan de hoge standaarden

De Deluxe matras met 5 zones en een

De Prestige matras is een luxe matras met nog betere

Topper bestaande uit HR-schuim dat een prettige

Deluxe topper van hoogwaardig Latex Perfo.

De Prestige topper biedt het meeste ultieme ligcomfort en

voor ondersteuning en ventilatie en maakt Auping

drukverdeler voor gelijkmatige ondersteuning.

aanpassing aan je lichaam door de extra verfijnde

combinatie biedt van veerkrachtigheid en

Het geperforeerde latex zorgt voor een heerlijk

zeer verfijnde details. Er zijn 3 verschillende uitvoeringen,

schouder- en heupzone voor optimale ondersteuning.

ondersteuning. Met afritsbare tijk (tegen meerprijs).

zacht comfort en goede veerkracht.

afgestemd op jouw voorkeur.

slaapcomfort voor iedereen bereikbaar.

 5
Zones: voor heup, onderrug,

 E
xtra zachte schouderzone

 3
zones voor heup,

hoofd, schouders en benen

 B
ovenste laag is van open

 E
en drukverdeler bovenop de

structuur schuim dat zorgt

pocketveren voor gelijkmatige ondersteuning

voor perfecte ventilatie

 K
euze om je matras af te werken met een bies

 K
euze om je matras af te
werken met een bies
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 B
eschikbaar als splittopper

hoofd, schouders en benen

 5
Zones: voor heup, onderrug,

schouders en benen

 D
e bovenkant is afritsbaar

 B
ovenkant afritsbaar en

 Extra verfijnde schouderzone door

dus wasbaar (optioneel)

gebruik van Visco. Dat sluit perfect

 D
e topper kan makkelijk

aan bij de contouren van je lichaam
 K
euze om je matras af te werken
met een bies

 D
e bovenkant is
afritsbaar en kan

 R
ich

gewassen worden

dus makkelijk

 N
atural

gewassen worden

 V
isco: ligt stabiel en past

 Beschikbaar als splittopper

bevestigd worden aan de matras

 E
xtra ventilerend door de

zodat de topper niet kan schuiven
 H
oogte van 7 cm

3 Uitvoeringen:

en kan dus makkelijk

 B
eschikbaar als

geperforeerde latex

zich aan aan je lichaam

splittopper

 H
oogte van 8 cm

 H
oogte van 10 cm

Kies je matras

Inizio matras

Adagio matras

Cresto matras

Maestro matras

Vivo matras

Inizio is de ideale keuze voor wie de kwaliteit van

Uitstekend slapen op een Adagio. 5 comfortzones

Cresto is een ware kwaliteitsimpuls voor je slaap dankzij

Maestro verenigt meesterlijk ligcomfort met optimale ondersteuning

Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé keuze voor wie de

Auping zoekt tegen een scherpe prijs.

en de ventilerende comfortlaag van Latex Perfo

5 zones, met soepele ondersteuning voor de schouders.

dankzij 5 zones en extra ondersteuning in de schouderzone.

allerhoogste eisen stelt. Ventilatie en ligcomfort zijn optimaal.

vormen een sterk veerkrachtige matras.
 3 zones voor ondersteuning

 5 zones voor ondersteuning

 5 zones voor ondersteuning

 Latex comfortlaag

 Latex Perfo comfortlaag

 Latex Pura comfortlaag

 optioneel met afritsbare en

 optioneel met afritsbare en

 S
tandaard afritsbare en

 5 zones voor ondersteuning, met extra hoge pocketveer

hoge pocketveer

 Aparte schouderzone en heupzone

 Aparte schouderzone van Visco materiaal

 Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag zonder kunstmatige

 Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag 		

wasbare tijk

afwasbare tijk

afwasbare tijk

 5 zones voor ondersteuning, met extra

toevoegingen, op duurzame wijze geproduceerd

zonder kunstmatige toevoegingen, op duurzame

 Standaard afritsbare en wasbare tijk

wijze geproduceerd

 D
e Vivo tijk is voorzien van PCM (Phase Change Material) dat helpt je lichaam
je temperatuur te reguleren

 Standaard afritsbare en wasbare tijk
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Kies je kussen

Comfort Natuur

Deluxe Natuur

Prestige Natuur

Comfort Synthetisch

Deluxe Synthetisch

Prestige Synthetisch

Comfort Latex

Prestige Latex

 
Hoofdkussen gevuld met 20%

 
Hoofdkussen gevuld met

 
Anatomisch gevormd hoofdkussen

 
Hoofdkussen gevuld met polyester

 
Hoofdkussen gevuld met

 
Anatomisch gevormd hoofdkussen is

 
Voorgevormd hoofdkussen gevuld met

 
Anatomisch gevormd hoofdkussen gevuld met

gevuld met Suprelle Fresh en Tencel

50% natuurlatex en 50% synthetische

holle microvezels

latex en is voorzien van ventilatiekanalen

eendendons en 80% eendenveren
 
De tijk bestaat uit 50% biologische

70% eendendons en 30% eendenveren
 
De tijk bestaat uit 50% biologische

katoen en 50% bamboe

katoen en 50% bamboe

gevuld met 90% ganzendons
en 10% ganzenveren
 
De tijk is gemaakt van polyester en Tencel

vezelbolletjes
 
De tijk bestaat uit 50% biologische
katoen en 50% bamboe

Comforel Soft vezelbolletjes
 
De tijk bestaat uit 50% biologische
katoen en 50% bamboe

 
De tijk is gemaakt van polyester en

 
Beschikbaar in soft en medium

50% natuurlatex en 50% synthetische latex
 
Beschikbaar in soft en medium
 Beschikbaar in de hoogtes 10, 12, 14 cm

Tencel
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Kies je dekbed
Comfort Natuur

Deluxe Natuur

Prestige Natuur

Climat Natuur

Comfort Synthetisch

Comfort Bamboe

 
90% Europees eendendons

 
100% Europees eendendons

 
100% Mazurische ganzendons dat 		

 100% Mazurische ganzendons dat

 
Gevuld met gerecyclede (rPET) polyester vezels.

 Gevuld met bamboe en

en 10% Europese eendenveren
 
De tijk is van zachte biologische katoen
 
Verkrijgbaar in Summer en All Year
dekbed die gekoppeld kunnen worden
tot een 4 Seasons dekbed
 
Voorzien van het Nomite label

 
De tijk is van zachte biologische katoen
 
Verkrijgbaar in Summer en All Year
dekbed die gekoppeld kunnen worden
tot een 4 Seasons dekbed
 
Voorzien van het Nomite label

zorgt voor optimale warmte-isolatie
 
De tijk is van zachte biologische katoen
 
Verkrijgbaar in Summer en All Year
dekbed die gekoppeld kunnen worden tot

zorgt voor optimale warmte-isolatie

 
De tijk is van zachte biologische katoen

voorzien van klimaatregulerende zones

 
Verkrijgbaar in Summer en All Year dekbed

 
De tijk is van zachte biologische katoen

die gekoppeld kunnen worden tot een

 Voorzien van het Nomite label

4 Seasons dekbed

is een echt zomerdekbed
 De tijk is gemaakt van 		
zachte biologische katoen

een 4 Seasons dekbed
 Voorzien van het Nomite label
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Ontdek alle mogelijkheden op auping.com/criade of ga voor
persoonlijk advies naar de dichtstbijzijnde Auping winkel.

www.auping.be
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Laat je inspireren

