
Er is nu tijdelijk al een 
Original-boxspring vanaf

€ 2.035*

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, stofgroep A 
inclusief vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.



Dekbedovertrek Congo Blue Grey 
€ 239

Er is al een Essential-bed vanaf 
€ 1.575

De vanafprijs geldt voor afmeting  
180 x 200 cm, zonder hoofdbord,  
inclusief 2 vlakke spiraalbodems  
zonder matrassen.

Ontdek ook 
onze andere 
matrassen
Iedereen is nét even anders. Daarom 
maken we matrassen die aansluiten bij 
jouw persoonlijke voorkeuren, zodat 
jij een optimale nachtrust geniet. Alle 
Auping-matrassen zijn verkrijgbaar in 
alle gangbare afmetingen en geschikt 
voor alle Auping-bedden en -boxsprings. 
En vanzelfsprekend nog duurzaam ook. 
Er is altijd een Auping-matras die bij 
jouw dromen past.

Auping Vivo
Dit topmodel biedt optimale ventilatie 
en lig comfort, dankzij 5 zones plus 
een ondersteunende schouderzone 
en soepele heupzone. En de Vivo-
comfortlaag is ongeëvenaard als het 
gaat om veerkracht en comfort.

nu voor 
€ 1.499* 
i.p.v. € 1.665

Auping Maestro
Meesterlijk ligcomfort en optimale 
ondersteuning, dankzij 5 zones met 
extra hoge DDPS-pocketveren. Het 
Visco-materiaal in de schouderzone 
zorgt voor de juiste drukverlichting.

nu voor 

€ 1.315* 
i.p.v. € 1.459

Auping Evolve
De eerste volledig circulaire matras ter 
wereld en een terechte winnaar van de 
Red Dot Design Award 2020. In de matras 
zit geen schuim en latex – geknipt dus 
voor mensen met een latexallergie. 
Bovendien is ze TÜV-gecertificeerd, wat 
betekent dat ze beter is voor het milieu 
én je gezondheid. Verkrijgbaar in 3 types, 
elk met een andere zonering – voor elk 
lichaam is er een Auping Evolve-matras.

nu voor 
€ 1.039* 
i.p.v. € 1.155

Auping Cresto
Een ware kwaliteitsimpuls voor je 
slaap dankzij 5 zones, met soepele 
ondersteuning voor je schouders. 
De comfortlaag van Latex Pura 
maakt deze matras extra zacht en 
veerkrachtig.

nu voor 
€ 1.039*

i.p.v. € 1.155

Auping Inizio
De ideale keuze voor wie de kwaliteit van 
Auping zoekt tegen een scherpe prijs. 
Beter slapen op een heerlijk comfortabele 
en ventilerende matras met 3 zones.

nu voor 

€ 489* 
i.p.v. € 545

* Geldt voor afmeting 90 x 200 cm.

Auping Evolve
Oneindig en onovertroffen

In de eeuwige cyclus van de natuur loert  
telkens nieuw leven om de hoek. Dat is 
meteen ook het uitgangspunt van Auping 
Evolve. De eerste volledig circulaire 
matras ter wereld is een ode aan de 
kringloop van het leven én de nachtrust.
Uitstekende ventilatie. Superieur comfort. 
Transparante herkomst. Optimale 
zonering. Een wasbare tijk. Auping Evolve 
heeft het állemaal en nog veel meer. Keer 
op keer op keer. Laat die kortere dagen 
en langere nachten maar komen ...



Auping Kiruna-boxspring  
nu tijdelijk voor

€ 8.075
i.p.v. € 9.495

180 x 200 cm, hoofdbord Sami met oversteek 50 cm, stofgroep E, vlakke box met  
2 spiraalbodems, 2 gestoffeerde Sami-matrassen en een Kiruna-topper met wol

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord, stofgroep A, inclusief vlakke 
box met 2 spiraalbodems, 2 gestoffeerde Sami-matrassen en een Kiruna-topper met wol.

Wandelen in een decor vol prachtige 
herfstkleuren. Een kop hartverwarmende 
thee. En dan wegdromen in je luxueuze 
Kiruna-boxspring – zo mooi kan het najaar 
zijn. De grotendeels open spiraalbodem, 
rijkelijk gevuld met pocketveren, 
verzekeren buitengewoon slaapcomfort. 
Tel daar nog een chique uitstraling en 
verfijnde afwerking met streelzachte 
stoffen bij. Kiruna is écht een droom om in 
te slapen en naar te kijken. Er is nu tijdelijk 
al een Kiruna-boxspring vanaf € 5.399*.

Klasse heeft  
een naam: Kiruna

Dekbedovertrek Piqué white  
€ 199

Pixel-nachtkastje  
€ 375 



Dromen, durven en doen – dé drijfveren achter 
het ontwerp van Essential. Het eerste volledig 
recycleerbare bed verleidt met een design dat 
even duurzaam als fraai is. De pure vormgeving 
wenkt naar het Hoge Noorden. Vergis je niet: 
achter deze strakke schoonheid schuilt heel 
wat vernuft. Je (de)monteert Essential in een 
handomdraai. En je kiest uit talloze opties om je 
bed te personaliseren, met inbegrip van prachtige 
en slijtvaste kleuren. Het strakke frame straalt 
rust uit – mooi meegenomen na een drukke dag. 
Maar bovenal sta je fris en uitgerust op dankzij 
optimale ondersteuning en ventilatie. Er is al een 
Auping Essential-bed vanaf € 1.575*.

Essentieel voor jou 
en wie je lief is

Dekbedovertrek Checkmate blue grey
€ 199

Pixel-nachtkastje
€ 375

Auping Essential-bed

€ 2.465
180 x 200 cm, gestoffeerd hoofdbord, stofgroep B, 
2 vlakke spiraalbodems, zonder matrassen

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord 
en zonder matrassen en 2 vlakke spiraalbodems.



Maak je

slaapkamer
compleet

Auping Dew
	  Stevig kussen om goed op te schudden.
	  Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	  Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.
		Gevuld met 100% gerecycleerde 

polyestervezels. 
		GRS-gecertificeerd.
	  100% circulair, dus beter voor het milieu.
	  Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	  Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, 60 x 60 cm en 70 x 60 cm.

Auping Nest
	    Licht en ventilerend kussen.
	    Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	    Gevuld met 70% gerecycleerde  

dons en 30% gerecycleerde veertjes. 
		GRS-gecertificeerd.
	    Aangeraden voor wie het snel warm 

heeft in bed.
	    Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	  Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, 60 x 60 cm en 70 x 60 cm.

Auping Cloud
	    Vormvast kussen voor optimale 

ondersteuning.
	    Geschikt voor mensen met 

(huisstofmijt)allergieën.
	    Duurzaam natuurlatex voor een koel 

gevoel.
	    Afneembare en wasbare hoes.
	    Geschikt voor zij-, rug- en buikslapers.
	    Beschikbaar in de afmetingen  

60 x 40 cm, met keuze uit hoogtes  
van 8, 10, 12 en 14 cm.

Auping Dew
	    Een dekbed dat je een geborgen 

gevoel geeft.
	    Gevuld met 100% gerecycleerd 

polyester. 
	    GRS-gecertificeerd.
	    Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	    Wasbaar op 60 graden.
	    Hypoallergeen: extra geschikt  

als je last hebt van allergieën.

Auping Nest
	Een licht donzen dekbed dat zacht   
 over je heen valt.
	Nooit te warm, noch te koud.
	Gevuld met 90% gerecycleerde dons  
 en 10% gerecycleerde veertjes.
	GRS-gecertificeerd.
	Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	Wasbaar op 60 graden.
	Hypoallergeen.

Auping Cloud
	   Dit dekbed voelt licht, luchtig  

en toch heerlijk warm aan.
	   Super ventilerend om een broeierig 

gevoel te voorkomen.
	   Gevuld met 100% Mazurische 

ganzendons.
	   RDS-gecertificeerd.
	   Verkrijgbaar in 4 seizoenen, 
 lente/herfst- en zomeruitvoering.
	   Wasbaar op 60 graden.
	   Hypoallergeen.

GRS-gecertificeerd: Global Recycled Standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor gerecycleerde materialen.
RDS®-gecertificeerd: het dons in onze hoofdkussens en dekbedden is gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS).

Auping Noa-bed

€ 3.665
180 x 200 cm, hoofdbord en wielen 
zoals afgebeeld, inclusief 2 vlakke 
spiraalbodems, zonder matrassen

Er is al een Auping Noa-bed vanaf 
€ 2.425
De vanafprijs geldt voor afmeting 180 
x 200 cm, zonder hoofdbord en zonder 
matrassen, inclusief bedkader op 
poten en 2 vlakke spiraalbodems.

* Vanafprijs hoofdkussens geldt voor afmeting 60 x 40 cm, en een hoogte van 8 cm bij Auping Cloud. 
** Vanafprijs dekbedden geldt voor afmeting 140 x 200 cm en als zomeruitvoering.

vanaf 

€ 79*
vanaf 

€ 119*
vanaf 

€ 149*
vanaf 

€ 99**
vanaf 

€ 199**
vanaf 

€ 299**



Auping Criade-boxspring
nu tijdelijk voor

€ 3.919
i.p.v. € 4.609

180 x 200 cm, hoofdbord Plain 110 cm, stofgroep D, vlakke box  
met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

* De vanafprijs geldt voor afmeting 180 x 200 cm, zonder hoofdbord,  
stofgroep A, inclusief vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen.

Een beauty van 
een boxspring De meeste mensen slapen ’s winters ietsje 

meer. De reden? Als het minder lang licht 
is, maak je meer slaaphormoon aan. Of 
dat nu wel of niet voor jou geldt, in de 
Criade-boxspring slaap je sowieso beter. 
Want in deze prachtige blikvanger komen 
alle troeven van het Auping-vakmanschap 
samen. Een ijzersterk stalen frame. Met de 
hand gestoffeerde hoofd- en voetborden. 
Een ademende en verstelbare spiraalbodem. 
Slimme snufjes. En ga zo maar door. Laat je 
voor de kleuren van het frame en de stoffen 
gerust inspireren door de herfst. Of een van 
de andere seizoenen natuurlijk. Criade plooit 
zich naar ieders wensen. Er is nu tijdelijk al 
een Criade-boxspring vanaf € 2.445*.

Dekbedovertrek Bancroft brown
€ 159

Pixel-nachtkastje
€ 375



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 bedtextielprijzen 
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

Auping Original-boxspring  
nu tijdelijk voor

€ 2.579
i.p.v. € 3.035

180 x 200 cm, hoofdbord Mute hoog, stofgroep A,   
vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen
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Dekbedovertrek Checkmate blue grey 
€ 199


