
Auping Original
De kracht van de perfecte basis

‘ Dé combinatie van een Auping 
spiraalbodem en matras, volledig 
af te stemmen op jouw lichaam'



Nederlandse topkwaliteit en vakmanschap

In 1888 bedacht Johannes Auping, smid te Deventer, de 
spiraalbodem en legde hiermee de basis voor ongeëvenaarde 
slaapkennis. Al meer dan 125 jaar staat Auping garant voor 
kwaliteit en expertise, waar met passie en nieuws gierigheid 
op een duurzame wijze wordt gewerkt aan het perfecte bed 
van morgen.

Met het nieuwste bedmodel van Auping, de Original, kies je voor 
de perfecte basis van een ventilerende spiraalbodem. En dankzij 
de meer dan 10.000 drukpunten wordt je lichaam optimaal 
ondersteund. Gecombineerd met een matras die is afgestemd 
op jouw lichaam, ben je verzekerd van slaapcomfort op het 
hoogste niveau.

Auping Original 
De kracht van de perfecte basis.

125 jaar innovatie en
passie voor slapen



De Auping Original is een compleet bed met een helder ontwerp. Met als 
basis de Auping spiraalbodem en matras. En dat is precies wat nodig is 
voor een goede nachtrust. Zowel bedbodem als matras zijn ergonomisch 
volledig af te stemmen op jouw lichaam.



VERKRIJGBAAR IN TWEE HOOGTES. 
DE HOGE VERSIE BIEDT EXTRA COMFORT.



MAAK JE ORIGINAL COMPLEET 
MET EEN HOOFDBORD, IN DE STOF  
EN KLEUR VAN JOUW KEUZE.

DE KLEUR VAN BODEM  
EN FRAME IS DEEP BLACK.

‘ Klaar voor een  
energieke dag'



EEN HELDER VORMGEGEVEN EN KRACHTIG FRAME, 
GECOMBINEERD MET EEN SPIRAALBODEM NAAR KEUZE. 
VLAK, HANDVERSTELBAAR OF ELEKTRISCH VERSTELBAAR 
MET 1, 2 OF 3 MOTOREN.   

BIJ ELKE MAAT EEN 
PASSEND HOOFDBORD,  

MET OF ZONDER OVERSTEEK.  
OOK IN 1-PERSOONS.

DE DRAADLOZE HANDSET 
ALTIJD BIJ DE HAND.



‘ Fris en uitgerust wakker 
worden in de Auping Original’



De beste basis voor een energieke dag begint bij  
een bedbodem en matras die helemaal afgestemd 
zijn op jouw lichaam. Dat is persoonlijk slaap-
comfort op het hoogste niveau.

Spiraalbodems 
De Auping spiraalbodem heeft een 80% open structuur.  
Dit ventileert uitstekend waardoor je fris en uitgerust wakker 
wordt. En de meer dan 10.000 drukpunten zorgen voor de juiste  
veerkracht die je lichaam goed ondersteunt en je lichaamsdruk 
verdeelt. Vind je het prettig om je bed te kunnen verstellen? 
Dan kun je kiezen voor de handverstelbare of elektrisch 
verstelbare versie met 1, 2 of 3 motoren.

Matrassen
Een matras is goed als deze past bij degene die erop ligt. 
Individuele factoren als lichaamslengte, gewicht en eventuele 
fysieke ongemakken spelen hierbij een rol. De Auping matrassen 
zijn zo opgebouwd dat ze op je persoonlijke wensen kunnen 
worden afgestemd. Ze onderscheiden zich door verschillen in 
opbouw en zonering.

Morgen:
begint bij de basis



80% open spiraalbodem:
fris en uitgerust wakker worden 
door de goede ventilatie.

Comfortzones:
voor elk type lichaam de juiste ondersteuning 
door de verschillende comfortzones en keuze 
uit diverse hardheden.

3D-materiaal:
behoudt zijn vorm en de 
open structuur zorgt voor een 
goede ventilatie. 

Auping pocketveer:
de speciaal ontwikkelde DPPS® 
(Dynamic Progressive Pocket Spring) 
pocketveren zorgen voor optimaal 
comfort, ventilatie en stabiliteit.

DE VERSTELBARE BODEMS 
ZIJN VOORZIEN VAN EEN RUIM 
ZITDEEL VOOR EXTRA COMFORT.



HET HOOFDBORD IS 
VERKRIJGBAAR IN TWEE 

HOOGTES.

www.auping.be
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Laat je inspireren op www.auping.be/original
en ga voor professioneel advies naar de
dichtstbijzijnde Auping winkel.
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