
Auping pioniert met circulaire matras

De tijd krijgt geen vat op Auronde

Slaap nóg beter in textiel met een schoon geweten

Kies voor less is more met Essential

van een betere toekomst
Durf dromen

Noa-bed nu tijdelijk vanaf
€ 3.549
Dekbedovertrek  
Cassini Red € 159
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Omdat er geen planeet B is
Sinds maart 2020 draagt 
Auping het B Corporation-
label. Dat wordt enkel 
uitgereikt aan bedrijven die 
het beste voor de wereld 
willen – op ecologisch, 
economisch en sociaal 
vlak. Omdat er geen planeet 
B is, vervaardigen we 
baanbrekende producten 
die écht een verschil 
maken. Voor je nachtrust, 
dat spreekt voor zich. Maar 
evengoed voor de hele 
samenleving en het milieu. 

Auping Essential-bed  
nu tijdelijk voor

€ 3.739*

i.p.v. € 4.399

* 180 x 200 cm, houten hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems, 
met ophoogpoten en 2 Auping Evolve-matrassen

Met de Evolve-matras zorgt Auping voor een 
heuse slaaprevolutie. De eerste volledig circulaire 
matras ter wereld gaat eindeloos mee. Dat mag 
je letterlijk nemen: we verwerken alle materialen 
keer op keer tot een nieuwe matras. Zonder afval. 
Met behoud van waarde. Dát is circulair. 

Auping Evolve
tot in de eeuwigheid

Auping Evolve is niet alleen een verademing voor 
de planeet, maar ook voor jou:
• Extra ventilerend voor een fris gevoel:  

geen gebruik van schuim of lijm.
• Veilig en gezond slapen, in materialen zonder 

chemicaliën die van nature brandvertragend zijn.
• Uitstekende ondersteuning en comfort,  

op maat van jouw lichaam.

Dekbedovertrek  
Congo Blue Grey € 239



Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor

€ 2.529*

i.p.v. € 2.969

* 180 x 200 cm, hoogte 41,5 cm, geen 
hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems  
en 2 Inizio-matrassen

Het Auronde-bed gaat al decennialang mee. Sinds 1973 
om precies te zijn. En toch is het iconische ontwerp 
in beukenhout en aluminium nog altijd actueel. De 
herkenbare signatuur met ronde vormen en opvallende 
kleuren is gebleven. Het comfort is dan weer helemaal 
up-to-date. Dankzij de vele opties om te personaliseren, 
zet je deze blikvanger zó naar je hand. 

Zacht voor jou en de planeet
Je bed is pas helemaal af met het juiste textiel. Onze 
natuurlijke stoffen worden geproduceerd met een hart 
voor mens en milieu, en verpakt in een duurzaam jasje 
van recycleerbaar pet-materiaal en FSC-gecertificeerd 
papier. Zo slaap jij in de allermooiste, streelzachte 
materialen terwijl wij duurzame dromen waarmaken.

Auronde
design zonder houdbaarheidsdatum

Dekbedovertrek  
High Rise Multi € 179



De naam verklapt het al: het Essential-bed is een 
essentieel ontwerp in alle betekenissen van het 
woord. De vormgeving zonder franjes onderstreept de 
minimalistische schoonheid van het aluminium frame. 
Terwijl de productiewijze essentieel is om onze planeet 
leefbaar te houden.

Essential is immers het eerste volledig recycleerbare 
bed ter wereld. Gemaakt van eerlijke materialen, in 
een handomdraai te demonteren én herbruikbaar 
zonder kwaliteitsverlies. Onze inspanningen voor jouw 
nachtrust en Moeder Natuur werden beloond met een 
Cradle-to-Cradle-certificaat. 

Essential
minder is meer

Auping Essential-bed
nu tijdelijk voor

€ 2.719*

i.p.v. € 3.199

* 180 x 200 cm, houten hoofdbord,   
2 vlakke spiraalbodems, met  
ophoogpoten en 2 Inizio-matrassen

Dekbedovertrek  
Checkmate Blue 

Grey € 199



Vanaf 1 januari 2021 moet er in België een milieubijdrage betaald worden bij aankoop van een matras of topper. Auping zal in 2021 een extra tarief van  
€ 8,5 (voor matrassen en toppers ≤120 cm) of € 17 (voor matrassen en toppers >120 cm) aanrekenen. De bedragen in deze folder zijn reeds inclusief 
Valumat-bijdrage. De vermelde bedtextiel-prijzen gelden voor de afmetingen 240x200/220 incl. 2 kussenslopen. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvende 
adviesprijzen, en onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten. V.u.: I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, België

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met zijn eenvoudige vorm, slimme details en 
natuurlijke materialen is het een op-en-top Scandinavisch ontwerp. Van de hand van 
de Deense designer Eva Harlou. En vlakbij, met liefde gemaakt in onze groene fabriek 
in Nederland. Je droombed is dus maar heel even onderweg naar jouw slaapkamer.

met liefde
Vlakbij en

gemaakt

Auping Noa-bed  
nu tijdelijk voor

€ 4.035*

i.p.v. € 4.745

* 180 x 200 cm, laag, dicht hoofdbord, vlakke 
spiraalbodems, tafeltje en 2 Inizio-matrassen

Dekbedovertrek  
Piqué White € 199


