
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).
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Essential, dat is eenvoud op zijn mooist. Vergis je 
niet: achter dit minimalistische ontwerp schuilt veel 
vakmanschap en technologie. Essential is namelijk 
het eerste cradle-to-cradle-gecertificeerde bed ter 
wereld. Dat betekent 100 procent herbruikbaar en met 
materialen die deels gerecycleerd zijn. Essentieel voor 
een perfecte nachtrust. Essentieel voor de planeet.  
Het pure design en de grote kleurkeuze krijg je op de 
koop toe. Dit is jouw bed als je houdt van zuivere lijnen. 
De perfecte match voor Essential? Onze Evolve-matras. 
Samen een gedroomd duo. 
Er is nu tijdelijk al een Essential vanaf € 1.999.

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

Auping Essential bed
nu tijdelijk voor

€ 2.999
i.p.v. € 3.535

Duurzaam voordeel
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Met B Corp voegt Auping de daad bij het groene woord. 
Enkel bedrijven die de hoogste standaarden nastreven 
op sociaal en ecologisch vlak, halen dit certificaat. 
Wij zijn als eerste matras- en beddenproducent in de 
Benelux B Corp-gecertificeerd.



Auping Criade is een ranke en slanke 
boxspring op een stalen frame met verfijnde 
poten. Een ontwerp dat moeiteloos 
uitersten verzoent: robuust en toch luchtig. 
Bovendien zet je de Criade zo naar je hand, 
met verschillende stoffen en kleuren, hoofd- 
en voetborden. Dankzij de grotendeels open 
spiraalbodem biedt dit bed uitstekende 
ventilatie, wat goed is voor je nachtrust. 
Wist je dat Criade wordt geproduceerd 
in onze groene fabriek in Deventer?  
Daar zetten we ons maximaal in voor een 
minimale ecologische impact. Zo wordt 
beter slapen ook beter leven. 
Er is nu tijdelijk al een Criade vanaf € 2.275.

Auping Criade boxspring
nu tijdelijk voor

€ 3.099
i.p.v. € 3.645

180 x 200 cm, hoofdbord Cushion laag, stofgroep A,  
vlakke box met spiraalbodem en 2 Inizio-matrassen

Beter
slapen
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Hou je van designklassiekers? Ziehier Auronde: 
een iconisch ontwerp, wars van trends. Al meer 
dan 45 jaar gooit dit revolutionaire bed hoge ogen. 
De krachtige uitstraling is gebleven. Maar vandaag 
biedt Auronde nóg meer comfort, functies en 
afwerkingsopties. Het oersterke beukenhout is 
op-en-top duurzaam en de afgeronde vormen 
geven Auronde een flinke dosis lef. Terwijl het 
vakmanschap zorgt voor een perfecte nachtrust. 
Een bed voor durvers en dromers zoals jij. 
Gewoon bij jou thuis waar je met plezier veel tijd 
doorbrengt. Want dicht bij huis ligt het geluk vaak 
gewoon voor het rapen. 
Er is nu tijdelijk al een Auronde vanaf € 2.169.

180 x 200 cm, laag hoofdbord, 2 vlakke 
spiraalbodems, 2 Inizio-matrassen, 
achterelement met 2 lektuurhouders

Auping Auronde bed
nu tijdelijk voor

€ 3.489
i.p.v. € 4.099

Duurzaam voordeel
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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



De wereld evolueert, Auping pioniert. Onze Evolve-matras is het summum van duurzame slaapkwaliteit. 
Want Evolve is de eerste circulaire matras ter wereld. Bij de productie hanteren we geen schuim of lijm. 
En alle materialen zijn geschikt voor hergebruik. Keer op keer op keer … Slapen doe je als een roos, door 
de uitstekende ergonomische ondersteuning en ventilatie. Een wereld waarin niks wordt verspild en alles 
dichtbij wordt gemaakt, daarvan dromen wij. Méér nog: we dragen actief ons steentje bij. Jij toch ook? 
Op een Evolve-matras slaap je goed en met een gerust geweten, vanaf € 1.095 (voor afmetingen 
70/80/90/100 x 190/200 cm).

Onze
nieuwste
matras

Evolve, de eerste

circulaire
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ter wereld


