
Auronde

Design
waarbij jij

de details bepaalt



Onze overtuiging

Wie goed uitgerust is 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 wordt gemaakt met aandacht voor detail,  

voor het milieu en voor de toekomst.

uitgeruste       
           is een
mooiere wereld

wereld
Een
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Een echte designklassieker

De Auronde is een echte design-
klassieker gemaakt van hout met 
kenmerkende aluminium details. 

In 1973 ontworpen door Frans de la 
Haye. Toen een revolutionair ontwerp 
door de ronde vormen en felle kleuren. 

Nu opnieuw revolutionair: met nieuwe
materialen en door de details op jouw
wensen aan te passen, krijg je het
vertrouwde ontwerp van toen, met 
het design van nu.

Auronde Burgundy oak met hoofdbord en Forest green ogen en tafeltje
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designer
Door het oog
       van de

Auronde Night blue met hoofdbord en Rusty red ogen

Een bed dat een leven lang 
mee gaat, makkelijk in elkaar 
te zetten is maar dat je ook 
makkelijk uit elkaar haalt. 
Zonder daarbij comfort en 
design uit het oog te verliezen. 
Dat was de gedachte van  
Frans de la Haye toen hij  
de Auronde ontwierp. 

Hij koos daarom voor de 
combinatie van oersterk 
beukenhout en sprekende 
details, waarmee hij design 
en duurzaamheid perfect 
samenbracht. 

Voor mij is het bed een heiligdom,
de enige plek waar we totale 

gelukzaligheid en veiligheid
kunnen ervaren.
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Auronde Royal blue achterelement

      rondeDutch Design
           waar bij 

centraal staan
vormen

Een helder en strak lijnenspel is een verrassend  
contrast met de unieke ronde vormen. Dit maakt van  

de Auronde een tijdloos design bed.
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Poppy red oak Blush Burgundy oak Golden yellow oak Cool grey Royal blue oak Clay

Design zit in de details

Design zit in de details en de materialen. De Auronde wordt gemaakt  
van oersterk beukenhout. Voor de afwerking kun je uit tien dekkende vollak 

kleuren kiezen. Of kies voor afwerking met een noten- of eikenfineer.  
Voor de eikenfineer zijn er 4 beitskleuren om uit te kiezen, 
daarmee blijft de structuur van het hout mooi zichtbaar.
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Focus op functionaliteit  
en design

De aluminium oogjes op de poten 
van de Auronde zijn een onmisbaar 
onderdeel van het design. Doordat 
je kunt kiezen uit 11 verschillende 
kleuren, geven ze je bed een originele 
uitstraling. Daarnaast verbinden  
ze de afzonderlijke delen van het 
bedframe. Dit zorgt ervoor dat je 
Auronde gemakkelijk uit elkaar te 
halen is. En dat is bijvoorbeeld erg 
handig wanneer je gaat verhuizen.

Auronde Golden yellow oak met tafeltje en Cool grey ogen
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Bij Auping kiezen we altijd voor duurzame en kwalitatieve materialen,
omdat we geloven dat je beter slaapt in een bed dat gemaakt is met aandacht

voor de wereld om je heen. 

als basis voor elke Auronde
beukenhout

Oersterk
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Auronde Natural walnut met achterelement en Deep black ogen
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klassieker
die jaren
     bij je blijft

Een design



vakmanschapNederlands

Alle Auping bedden worden in onze eigen fabriek in Deventer 
gemaakt. Hier combineren we elke dag handwerk en vakmanschap 

met de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie, 
ergonomie en design.

18 19



Kies een matchende
of contrasterende kleur

voor de aluminium details:

Afmeting

Breedte: 80/90/100/120/
140/160/180/200 cm

Lengte: 200/210/220 cm

Deelbaar Hoogtes

34,5 cm
41,5 cm
48 cm

Achterelement Hoofdbord

Auronde tafeltje

Is verschuifbaar en 
daardoor te gebruiken 
als nachtkastje of 
bijvoorbeeld als tafeltje
bij het voeteneinde. 

Auronde tafeltje  
met opbergplankje

1-persoons verhoogdFrame

Achterwanden

Accessoires

Kleuren vollak

Kleuren beits

Details

Pure
white

Coral
red

Golden
yellow

oak

Pure
white

Coral
red

Poppy
red
oak

Deep
black

Rusty
red

Deep
black

Rusty
red

Cool
grey

Burgundy
oak

Night
blue

Cool
grey

Night
blue

Royal blue
oak

Warm
grey

Warm
grey

Aluminium

Natural
oak

Clay

Clay

Natural
walnut

Forest
green

Forest
green

Blush

Blush

Design
details

waarbij

bepaalt

jij de
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Onze slaapexperts geven je graag persoonlijk advies.

Kies je spiraalbodem Kies je matras

Ontdek

Vlak
Zonder 
verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetendeel zijn met  
de hand te verstellen.

1 motor
Rugdeel elektrisch 
verstelbaar. Het 
voetendeel is met  
de hand te verstellen.

2 motoren
Rug- en voetendeel 
zijn onafhankelijk van 
elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat een 
knieknik.

3 motoren
Rug-, voetendeel, 
en hoofdsteun zijn 
onafhankelijk van 
elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat 
een knieknik.

Elektrisch verstelbaar

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

Inizio Adagio Cresto Maestro Vivo

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

Cresto is een ware 
kwaliteitsimpuls voor je 
slaap dankzij 5 zones, een 
soepele ondersteuning 
voor de schouders en 
drukverdeler over de 
gehele matras. 

Maestro biedt meesterlijk 
ligcomfort dankzij 5 zones, 
dubbele ondersteuning 
in de schouders en extra 
hoge DPPS® pocketveren 
voor verantwoord 
wegzakken.

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

onze
complete collectie
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