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Auping Auronde

Zomerse vibes inbegrepen

Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor

€ 2.785
i.p.v. € 3.275
180 x 200 cm, hoogte 34,5 cm, laag hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems, 
2 Inizio-matrassen en 1 tafeltje

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

Auronde maakt al decennia schone sier. Dit ravissante ontwerp 
uit 1973 blijft bekoren met iconisch design in beukenhout en 
aluminium. Zelfs de planeet wordt er vrolijk van: het oersterke 
hout gaat generaties mee. En het streelzachte textiel wordt 
gemaakt en verpakt met een hart voor Moeder Natuur.
Bovendien kies je uit talloze opties om Auronde hélemaal de 

jouwe te maken. In een sobere of opvallende tint. Voor één 
of twee slapers. In alle eenvoud of met accessoires voor nog 
meer comfort. Welke uitvoering je ook kiest, je stapt monter uit 
bed die zwoele temperaturen tegemoet. Smelt je al voor deze 
zonnige uitvoering in de kleur Blush? Er is nu tijdelijk al een 
Auronde-bed vanaf € 2.275*.

Pixel-nachtkastje
nu tijdelijk voor € 295

Kussen links: Cassini Blue Grey
dekbedovertrek
nu tijdelijk voor € 135

Kussen rechts: Phoebe white
dekbedovertrek
nu tijdelijk voor € 149

Amon Ra-bedsprei
180 x 260 cm
nu tijdelijk voor € 119



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

Superzacht voordeel
op al onze matrassen

Auping Evolve brengt rust voor jou en de planeet. 
De eerste volledig circulaire matras ter wereld is 
ronduit revolutionair. Onovertroffen ventilatie en 
comfort. Van nature brandvertragende materialen. 
Een label dat de herkomst van grondstoffen en 
het recyclageproces toelicht. Een wasbare tijk. 
En beschikbaar in drie lichaamstypes met 
verschillende zonering voor de ultieme 
gepersonaliseerde nachtrust. 

Een Evolve-matras gaat mee tot in de eeuwigheid, 
maar geniet er vooral nu van. Bijvoorbeeld in 
combinatie met een Essential-bed, óók volledig 
recycleerbaar en met een ranke vormgeving 
waarvoor designliefhebbers zwichten. Buiten 
warm en drukkend? Deze ‘luchtige’ schoonheid 
met een ventilerende spiraalbodem houdt het 
koel en cool. Er is nu tijdelijk al een Essential-bed 
vanaf € 2.105*.

Auping Essential-bed  
met Evolve-matrassen  
nu tijdelijk voor

€ 4.185
i.p.v. € 4.919
180 x 200 cm, gestoffeerd hoofdbord, stofgroep D, 2 vlakke spiraalbodems, 
met ophoogpoten, 2 Evolve-matrassen

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

Auping Inizio
nu voor 

€ 429*

i.p.v. € 505

Auping Cresto
nu voor 

€ 939*

i.p.v. € 1.105

Auping Vivo
nu voor 

€ 1.365*

i.p.v. € 1.605

Auping Maestro
nu voor 

€ 1.195*

i.p.v. € 1.405

Eerste volledig 
circulaire matras 
ter wereld

Auping Evolve
nu voor 

€ 939*

i.p.v. € 1.105
Verkrijgbaar in 3 
lichaamstypes, elk met 
een andere zonering.

Nimbus Off white
dekbedovertrek
verkrijgbaar vanaf oktober

Auping Evolve

Goed voor jou en de wereld



Auping Criade-boxspring
nu tijdelijk voor

€ 3.455
i.p.v. € 4.059
180 x 200 cm, hoofdbord Cushion laag, stofgroep C,
vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

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

Auping Criade

Warm aanbevolen 
bij alle temperaturen
Kan een boxspring ijzersterk en tegelijk super 
verfijnd zijn? Tuurlijk, kijk maar naar Criade. Deze 
luxueuze blikvanger met rondom gestoffeerd 
hoofd- en optioneel voetenbord geeft je 
slaapkamer instant cachet. Stel je gedroomde 
uitvoering samen met identieke of net andere 
kleuren voor het frame en de stoffen.

Auping Criade mag dan al eye candy zijn, deze 
boxspring heeft heel wat meer in petto dan 
knappe looks. Dit is het summum van Auping-
vakmanschap – een boxspring waarin de 
dagelijkse beslommeringen zo van je afglijden. 
Vlij je neer, eventueel met een verfrissende 
cocktail bij de hand, en voel je happy! Er is nu 
tijdelijk al een Criade vanaf € 2.289*.

Dekbedovertrek
Trinity Sand

verkrijgbaar vanaf oktober

Ronde hocker
nu tijdelijk voor € 419*

i.p.v. € 495
* 40 x 42 cm, stofgroep D



Zomerse
voordelen

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 bedtextiel-prijzen 
gelden voor de afmetingen 240x200/220 incl. 2 kussenslopen. De zomervoordelen zijn niet geldig op de herfstcollectie. 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-bed
nu tijdelijk voor

€ 2.909
i.p.v. € 3.419
180 x 200 cm, laag gestoffeerd Outline-hoofdbord, stofgroep D, 
2 vlakke spiraalbodems, met ophoogpoten, 2 Inizio-matrassen

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

Dekbedovertrek
Cassini Blue Grey

nu tijdelijk voor € 135
 

Kussen rechts: Poseidon Multi
dekbedovertrek

nu tijdelijk voor € 149

Er is nu tijdelijk al een 
Original-bed vanaf € 1.845*



Dekbedovertrek
Cassini Blue Grey

nu tijdelijk voor € 135
 

Kussen rechts: Poseidon Multi
dekbedovertrek

nu tijdelijk voor € 149

Er is nu tijdelijk al een 
Original-bed vanaf € 1.845*
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Auping Original-bed
nu tijdelijk voor

€ 2.909
i.p.v. € 3.419
180 x 200 cm, laag gestoffeerd Outline-hoofdbord, stofgroep D, 
2 vlakke spiraalbodems, met ophoogpoten, 2 Inizio-matrassen

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

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 bedtextiel-prijzen gelden voor de afmetingen 240x200/220 incl. 
2 kussenslopen. De zomervoordelen zijn niet geldig op de herfstcollectie. 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


