
Met liefde gemaakt, 
dat slaapt zoveel beter
Superzacht voordeel  
op al onze matrassen

Designklassieker om 
naar je hand te zetten

Cradle-to-cradle-bed met 
uitgepuurde vormgeving

Circulaire matras voor een 
betere nachtrust en wereld

Auping Tone-boxspring
voor € 3.495
i.p.v. € 4.805

Setprijs geldt voor complete boxspring, 
inclusief matras, topper en hoofdbord 
(afm. 160 of 180 bij 200 of 210 cm).



Eerste volledig 
circulaire matras 
ter wereld

Slaapcomfort evolueert voortdurend. Auping speelt 

er een voortrekkersrol in, zeker met Evolve: de eerste 

circulaire matras ter wereld. Ze is volledig gemaakt 

van herbruikbare materialen, zonder schuim of 

lijm, in onze groene fabriek in Deventer. Goed voor 

de planeet en voor je nachtrust natuurlijk. Je vindt 

trouwens altijd een matras die perfect bij jou past. 

Ondersteuning, ventilatie, comfort, duurzaamheid ... 

wees gerust veeleisend. En check alvast onze online 

matrasadviseur om jouw ideale variant te bepalen.

Sinds kort mag Auping zich trots een ‘Certified 

B Corporation’ noemen – net zoals Dopper, Tony 

Chocolonely en Innocent Drinks. B Corp is een 

internationaal netwerk van bedrijven die een 

belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld 

via sociale, maatschappelijke en ecologische 

prestaties. Bij Auping omarmen we al jaren de 

cradle-to cradle-filosofie in ons streven naar een 100 

procent circulaire bedrijfsvoering. B Corp bevestigt 

onze duurzame visie en verantwoordelijkheid. Zo 

houden we de wereld leefbaar, gezond en veilig voor 

toekomstige generaties.

Cresto
nu voor 
€ 930*

i.p.v. € 1.095

Adagio
nu voor 
€ 675*

i.p.v. € 795

Inizio
nu voor 
€ 420*

i.p.v. € 495

* G
eldt voor afm

etingen 70/80/90/100 x 190/200 cm
.

Evolve
nu voor 
€ 929*

i.p.v. € 1.095

Superzacht voordeel
op al onze matrassen

Vivo
nu voor 
€ 1.355*

i.p.v. € 1.595

Maestro
nu voor 
€ 1.185*

i.p.v. € 1.395



Onuitwisbaar design

Zet onze designklassieker  
naar je hand

Op ons vakmanschap raak je nooit uitgekeken. 

Neem nu Auronde, al meer dan 45 jaar een 

designklassieker. Een bed dat trends overstijgt, 

met een tijdloze uitstraling en veelzijdige 

mogelijkheden om het naar je hand te zetten. 

De duurzame basis is onveranderd: oersterk 

beukenhout met krachtige ronde vormen. Het 

comfort, de functies en afwerkingsopties zijn 

flink geüpdatet en uitgebreid. Je kiest uit 16 

tinten, met aluminium oogjes in dezelfde of een 

contrasterende kleur. Mag het ietsje meer zijn? 

Dan voeg je er een hoofdbord en nachttafeltjes 

aan toe. Zo wordt je Auronde helemaal de jouwe. 

Er is nu tijdelijk al een Auronde vanaf € 2.255.
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180 x 200 cm, laag hoofdbord,  
1 vlakke spiraalbodem en 1 met motor,  
2 Inizio-matrassen en 2 tafeltjes

Duurzaam voordeel

Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor
€ 3.349

i.p.v. € 3.949



Cradle-to-cradle-bed met 
uitgepuurde vormgeving

In je slaapkamer wil je vooral tot rust komen. 

Door zijn minimalistische vormgeving zorgt 

Essential voor een nacht zonder ruis. Het sobere 

en tegelijk verfijnde design met taps toelopende 

pootjes is pure klasse. Het mooiste nieuws? 

Essential is volledig recycleerbaar, gemaakt van 

eerlijke en herbruikbare materialen. Het is ook 

een vernuftig en modulair ontwerp met talloze 

opties om te personaliseren. Een subtiele of 

opvallende onderstelkleur, een gestoffeerd 

of gelakt hoofdbord, met of zonder elegante 

zijtafeltjes ... aan jou de keuze. Er is nu tijdelijk 

al een Essential vanaf € 2.169.

Ontwaken in 
een mooiere wereld

180 x 200 cm, gestoffeerd hoofdbord, 
stofgroep A, 2 vlakke spiraalbodems,  
2 Inizio-matrassen en 2 tafeltjes

Duurzaam voordeel

Auping Essential-bed
nu tijdelijk voor
€ 3.175

i.p.v. € 3.735



Onze
nieuwste
matras

Evolve, de eerste

circulaire
matras

ter wereld

Evolve bestaat volledig uit herbruikbare materialen, zonder schuim of lijm. 
Duurzaam en dichtbij geproduceerd, met het oog op minder verspilling. Onze 
bijdrage tot een betere wereld en jouw nachtrust. Slapen doe je als een roos, 
door de uitstekende ergonomische ondersteuning en ventilatie. 

Alle verm
elde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen, en onder voorbehoud van w

ijzigingen en/of drukfouten. V.u.: I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, België

Evolve
nu tijdelijk voor 
€ 929

i.p.v. € 1.095

Geldt voor afmetingen 70/80/90/100 x 190/200 cm.


