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Slaap is een primaire levensbehoefte, 
essentieel voor de kwaliteit van je dag. 
Met een Auping matras word je elke 
dag weer fris en opgeladen wakker.

Elk mens is anders, ieder lichaam 
verschillend. Dat vraagt om 
oplossingen op maat. En om 
keuzevrijheid.

De matrassen van Auping zijn 
opgebouwd uit zorgvuldig 
samengestelde lagen, elk met zijn 
eigen specifieke werking. Alles 
op de juiste plek en gemaakt van 
hoogwaardige materialen - met als 
bijkomend voordeel dat je je matras 
nooit hoeft te keren. 

Een Auping matras ondersteunt  
je waar nodig. Het ontlast de 
wervelkolom en onderrug, en geeft 
mee bij schouders en heupen. 

Ongemerkt draai je zo’n 30 keer per 
nacht; de DPPS® pocketveren in de 
middenlaag van de matras zorgen dat 
je makkelijk draait en geven de juiste 
ondersteuning in elke slaappositie. 
Een goede matras ventileert actief  
en voert vocht af. Dat houdt je bed 
schoon en fris.

Je kunt kiezen uit vijf verschillende 
modellen, elk verkrijgbaar in diverse 
lengtes, soorten ondersteuning en 
niveaus van comfort. Zo is er altijd  
een Auping matras die, ongeacht 
welke bedbodem je kiest, perfect 
bij jou past. Ontdek ons gehele 
matrassenassortiment in  
deze brochure. 

DPPS®

pocketveren

Speciaal samengesteld 
voor de beste nachtrust:
jouw unieke Auping matras
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In het hart van elke Auping 
matras zitten unieke DPPS® 
pocketveren die optimale 
ondersteuning bieden, 
waardoor je soepel en 
gemakkelijk draait zonder 
wakker te worden.

Alle Auping matrassen 
passen op alle bedbodems 
en zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen, 
1-persoons en 2-persoons, 
tot wel 220 cm lang.

Met een Auping matras ben  
je altijd verzekerd van:

Auping Inizio
De Inizio is de ideale keuze voor wie de kwaliteit van Auping 
zoekt tegen een scherpe prijs. Beter slapen op een heerlijk 
comfortabele en ventilerende matras met 3 comfortzones, 
die past op elke bedbodem.

Alle Auping matrassen 
ventileren actief en voeren 
vocht af. Dat houdt je bed 
schoon en fris.



Voortreffelijk slapen op een Adagio. 
5 Zones en de ventilerende 

comfortlaag van Latex Perfo vormen 
een sterk veerkrachtige matras die 
de contouren van je lichaam volgt.

Auping Adagio

De Cresto is een ware kwaliteits-
impuls voor je slaap dankzij 5 zones, 
met soepele ondersteuning voor de 
schouders. Duurzaam Latex Pura 
maakt deze matras extra zacht  
en veerkrachtig.

Auping Cresto

Alle 2-persoons matrassen
van Auping kunnen worden  

samengesteld met 2 verschillende 
hardheden in de kern  

van de matras

9

Duurzaam comfort
Alle Auping matrassen 

bevatten latex in de 
comfortlaag voor een 

veerkrachtig liggevoel. 
De latex Perfo in de Adagio 
matras en latex Pura in de 

Cresto matras zijn speciaal 
voor Auping ontwikkeld. 

Premium matrassen 
Maestro en Vivo zijn verrijkt 
met het unieke Vita Talalay 

Origins®; een natuurlijke 
comfortlaag zonder 

kunstmatige toevoegingen, 
op duurzame wijze 

geproduceerd. Hiermee 
ben jij verzekerd van 

maximaal slaapcomfort én 
een duurzame nachtrust.

Kiezen voor een lang(er) 
matras? Dat kan , 
tot wel 220 cm
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Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé keus voor wie de allerhoogste eisen stelt. 
Ventilatie en ligcomfort zijn optimaal; met 5 zones in het hart van deze matras plus een 
ondersteunende schouderzone en een aparte soepele heupzone.

Auping Vivo
Soepele ondersteuning 

voor je heupen

De Maestro verenigt meesterlijk 
ligcomfort met optimale 
ondersteuning. De extra hoge 
DPPS® pocketveren en het Visco 
materiaal in de schouderzone van 
deze kwaliteitsmatras zorgen voor 
drukverlichting en laten je schouders 
verantwoord wegzakken.

Auping Maestro

Geniet elke nacht weer 
van extra ondersteuning 

voor je schouders
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De bovenste laag van de matras, de tijk,  
is reinigbaar, ademend en zacht. De tijk is 

makkelijk afritsbaar en voor de Cresto, Maestro  
en Vivo beschikbaar in twee varianten. 

De Breeze tijk van de Maestro en de Vivo  
matras bevat Climawatt materiaal voor nog 
betere ventilatie en een extra zacht gevoel. 
Deze tijk bevat geen wol en is wasbaar in de 

wasmachine op 60 graden. Ideaal voor als je  
een wol- of huisstofmijtallergie hebt. 

De Nature tijk is gemaakt van wol en  
voelt hierdoor heerlijk zacht. Deze tijk is  

chemisch reinigbaar.

De Inizio en Adagio matras zijn optioneel  
te verkrijgen met afritsbare tijk.

De tijk
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Meer dan 130 jaar geleden bedacht Johannes Auping als eerste de spiraalbodem.
Een goede bedbodem is heel belangrijk tijdens het slapen. Doordat jij én je matras de beste ondersteuning krijgen, kan 
jij elke dag heerlijk dromen. En met de juiste bedbodem kan jouw matras ook beter ademen. Hierdoor houd je je matras 
lekker lang goed.

Drie voordelen van een Auping spiraalbodem:
- 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.

Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn “Smart”. Ze doen nog veel meer dan het bieden van goede ventilatie en 
ondersteuning. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer wakker te liggen van je snurkende partner dankzij de anti-snurkfunctie. 
Ook is er een slimme wekker die je rustig wekt wanneer je het lichtst slaapt en kan je het bed aansluiten op alle andere 
slimme apparaten in huis.  

Meer weten? Kijk dan op www.auping.nl/bedbodems

De Auping spiraalbodem
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Bedtextiel dat slapen
nóg lekkerder maakt
Lekker slapen wordt niet alleen bepaald door je spiraalbodem en matras. Je kussen en dekbed zijn ook  
heel belangrijk. Zo moet je kussen je nek en hoofd ondersteunen, zodat je nekspieren zich helemaal kunnen  
ontspannen. Het dekbed moet perfect om je lichaam heen vallen om daarmee koude luchtstromen te  
voorkomen. Samen zorgen zij ervoor dat je uitgerust en energiek wakker wordt.

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.

Al onze dekbedovertrekken 
zijn voorzien van een extra 

lange instopstrook

Een goede combinatie van 
kussen en matras zorgt voor 
de perfecte ondersteuning

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 
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. 

Responsible Down Standard (RDS) 
Alle donsproducten uit het Auping assortiment zijn gecertificeerd volgens 
de Responsible Down Standard. Op auping.nl/rds vind je hierover meer 
informatie.
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Beter slapen met duurzame
en eerlijke materialen

Bedden voor vandaag en morgen
Als marktleider nemen we verantwoordelijkheid 
voor vandaag en morgen. Niet omdat het van 
ons wordt verwacht, maar omdat we vinden 

dat het moet. De eerste stappen zijn hiervoor gezet en we willen 
dat in 2020 al onze bedrijfsprocessen C2C® zijn met als doel 
dat Auping het eerste Cradle to Cradle® beddenbedrijf van 
Nederland wordt. Op www.auping.be/c2c vind je meer informatie.
 

Het Auping Take Back System
Bij de aankoop van je nieuwe Auping matras 
nemen we je oude matras graag voor je terug*. 
Deze wordt dan namelijk, in samenwerking 

met RetourMatras, grotendeels gedemonteerd en gerecycleerd. 
De bruikbare onderdelen kunnen zo als grondstof worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van staal, ondertapijt 
en judomatten. Makkelijk én goed voor het milieu dus.

* Voor een 1-persoonsmatras (matrassen t/m 120 cm breed) betaal je een verwijderingsbijdrage 
van € 15,- en voor een 2-persoonsmatras (matrassen t/m 200 cm breed) € 30,-.

Koninklijke Auping
 Een Nederlands succesverhaal

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

Het was het begin van een succesverhaal dat onder meer 
leidde tot de toe kenning van het predikaat ‘Koninklijk’ in    
1988, precies een eeuw na dat allereerste bed. Vandaag de 
dag is Auping de grootste zelfstandige beddenfabrikant van 
Nederland en zijn er meer dan 500 winkels in o.a. de Benelux 
en Duitsland waar het Auping assortiment wordt verkocht.

Al meer dan 125 jaar werken we bij Auping elke dag met 
passie en nieuwsgierigheid aan het ultieme slaapcomfort
van morgen. Hoge kwaliteit, comfort, design en  
duurzaamheid staan daarbij centraal. Op deze manier  
stellen we alles in het werk om te zorgen dat je iedere nacht 
heerlijk slaapt. Daar heb je niet alleen ’s nachts voordeel van 
maar vooral ook overdag. Het is dan ook niet voor niets dat  
we spreken over: Auping nights, Better days.

16 17



Latex in de 
comfortlaag voor 

veerkrachtig liggevoel

Een drukverdeler verhoogt 
het ligcomfort en zorgt voor 

extra ventilatie

DPPS® pocketveren 
voor comfortabel 

draaigemak

We helpen je  
graag kiezen
voor de matras die perfect
bij jou en je lichaam past

Auping matrassen 
hoef je niet te keren
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INIZIO ADAGIO MAESTROCRESTO VIVO

18 cm 24 cm22 cm20 cm20 cm

Latex Latex PuraLatex Perfo

3 zones 5 zones5 zones5 zones5 zones

SchouderzoneSchouderzoneSchouder  
verlichting

Heupzone

Vita Talalay Origins®

of
Vivo Visco Activ

Climawatt®

Vita Talalay Origins®

Climawatt®

Alle Auping matrassen zijn met zorg voor jou gemaakt in Deventer, van hoogwaardige materialen 
voor optimale ventilatie en DPPS® pocketveren voor comfortabel draaigemak. 

Tevens passen de Auping matrassen op alle bedbodems.  
 

Daarnaast heb je altijd 5 jaar garantie en 90 dagen omruilgarantie op alle Auping matrassen.

Het Auping matrassenassortiment

Optimale ventilatie Perfecte ondersteuning Geschikt voor elke bodem

InclusiefInclusiefInclusiefOptioneelOptioneel

Ja

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Breeze
Nature

Hoogte

Comfortlaag

Ondersteuning

Afritsbare tijk

Varianten tijk

Temperatuur regulatie
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Kies je spiraalbodem

Vlak
Zonder 
verstelmogelijkheden

Handverstelbaar
Rug- en voetdeel zijn in 13  
en 6 posities te verstellen

Het Auping assortimentsoverzicht: stel zelf het bed samen dat perfect bij je past
Dit totaaloverzicht toont welke mogelijkheden er zijn op het gebied van spiraalbodems, matrassen, 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 het bed samen te stellen dat perfect bij je past.

Kies je matras

	3 zones voor ondersteuning
	Latex comfortlaag
	optioneel met afritsbare en 
 afwasbare tijk

	5 zones voor ondersteuning
	Latex Perfo comfortlaag
	optioneel met afritsbare en 
 afwasbare tijk

	5 zones voor ondersteuning
	Latex Pura comfortlaag
		Standaard afritsbare en 
 wasbare tijk

	5 zones voor ondersteuning, met extra
 hoge pocketveer
	Aparte schouderzone van Visco materiaal
	Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag 
 zonder kunstmatige toevoegingen, op duurzame 
 wijze geproduceerd  
	Standaard afritsbare en wasbare tijk

	5 zones voor ondersteuning, met extra hoge pocketveer
	Aparte schouderzone en heupzone
	Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag zonder 
 kunstmatige toevoegingen, op duurzame wijze geproduceerd
	Standaard afritsbare en wasbare tijk
		De Vivo tijk is voorzien van PCM (Phase Change Material) dat 

helpt je lichaam je temperatuur te reguleren

Inizio matras
Inizio is de ideale keuze voor wie de kwaliteit van  
Auping zoekt tegen een scherpe prijs.

2

1

Adagio matras
Uitstekend slapen op een Adagio. 5 comfortzones
en de ventilerende comfortlaag van Latex Perfo 
vormen een sterk veerkrachtige matras.

Cresto matras
Cresto is een ware kwaliteitsimpuls voor je slaap dankzij
5 zones, met soepele ondersteuning voor de schouders.

Maestro matras
Maestro verenigt meesterlijk ligcomfort met optimale ondersteuning 
dankzij 5 zones en extra ondersteuning in de schouderzone.

Vivo matras
Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé keuze voor wie de 
allerhoogste eisen stelt. Ventilatie en ligcomfort zijn optimaal.

Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen.  
Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.
Comforel®: Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.

Suprelle® Fresh: Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte isolatie en het comfort van dons. 
Het is zeer volumineus, elastisch en veerkrachtig.
Nomite®: Uitermate geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.

Uitleg termen

Prestige Natuur
		100% Mazurische ganzendons dat   

zorgt voor optimale warmte-isolatie
		 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

Comfort Natuur
		 90% Europees eendendons  

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

Deluxe Natuur
		 100% Europees eendendons
		 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

Comfort Synthetisch
		Gevuld met gerecyclede (rPET) polyester vezels
		 De tijk is van zachte biologische katoen
		Verkrijgbaar in Summer en All Year dekbed  

die gekoppeld kunnen worden tot een  
4 Seasons dekbed

Climat Natuur
		100% Mazurische ganzendons dat 

zorgt voor optimale warmte-isolatie 
voorzien van klimaatregulerende zones

		 De tijk is van zachte biologische katoen
	Voorzien van het Nomite label

Comfort Bamboe
		Gevuld met bamboe en 

is een echt zomerdekbed
		De tijk is gemaakt van 

zachte biologische katoen 

4 Kies je dekbed

  

Comfort Synthetisch
		Hoofdkussen gevuld met polyester 

vezelbolletjes
		De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe

Prestige Natuur
		Anatomisch gevormd hoofdkussen  

gevuld met 90% ganzendons  
en 10% ganzenveren

		De tijk is gemaakt van polyester en Tencel

Deluxe Natuur
		 Hoofdkussen gevuld met  

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

Comfort Natuur 
		Hoofdkussen gevuld met 20%  

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

Prestige Synthetisch
		Anatomisch gevormd hoofdkussen 

gevuld met Suprelle Fresh en  
Tencel holle microvezels

		De tijk is gemaakt van polyester 
en Tencel

Deluxe Synthetisch 
		Hoofdkussen gevuld met  

Comforel Soft vezelbolletjes
		De tijk bestaat uit 50% biologische 

katoen en 50% bamboe

Comfort Latex
		Voorgevormd hoofdkussen gevuld met 

50% natuurlatex en 50% synthetische 
latex en is voorzien van ventilatiekanalen

		Beschikbaar in soft en medium

Prestige Latex 
		Anatomisch gevormd hoofdkussen  

gevuld met 50% natuurlatex en  
50% synthetische latex

		Beschikbaar in soft en medium
	Beschikbaar in de hoogtes 10, 12, 14 cm

3 Kies je kussen

Smart base 1M
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen. Inclusief 
Smart functies.

Smart base 3M
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn 
onafhankelijk van elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat een knieknik. Inclusief 
Smart functies.

Smart base 2M
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk  
van elkaar te verstellen. Tevens ontstaat  
een knieknik. Inclusief Smart functies.
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www.auping.be

Beter slapen met een Auping 
matras die perfect bij jou past
Benieuwd welke matras het beste bij jou en je lichaam past? Laat je dan inspireren op auping.be  
of ga voor gericht persoonlijk matrasadvies naar de dichtstbijzijnde Auping winkel.

  facebook.com/auping      instagram.com/aupingbe
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