
Recycleerbaar
Essential bed 
Van € 2.895 voor

   € 2.459
180x200 cm, inclusief houten hoofdbord, 
2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems

op onze
duurzaamste

Wintersale
producten



recycleerbaar
Klaar voor de toekomst
      met het

Auping Essential bed

Van € 2.895 voor

   € 2.459*

Essential bed



* 180x200 cm, inclusief houten hoofdbord,
   2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems

Cool grey

Coral red

Deep black

Het Essential bed is verkrijgbaar 
in 10 verschillende kleuren.

Auping Essential is het summum 
van duurzaamheid. De spiraalbodem 
bestaat uit 100 procent recycleerbaar 
staal. Voor het hoofdbord gebruiken 
we uitsluitend FSC- en PEFC-hout. En 
het aluminium voor de poten is voor 
98 procent gerecycleerd. Zo deed het 
in een vorig leven bijvoorbeeld dienst 
als auto-onderdeel.



Optimaal
genieten

  met onze
verstelbare boxsprings

Een verstelbaar bed biedt extra comfort – waar en wanneer jij dat wilt. 
Zo lig je altijd in de fijnste houding. Zet het hoofdeinde omhoog als je graag 
leest, of om gemakkelijker te ademen als je verkouden bent. En verhoog het 
voeteneinde als je een beenblessure hebt of voor een betere doorbloeding.

Je hebt al 
een boxspring
vanaf

   € 2.120



Original boxspring
Met de Original boxspring kies je voor de perfecte 
basis, met uitstekende ondersteuning en stabiliteit.

180x200 cm, stofgroep A, 
vlakke box met pocketveren 
en een spiraalbodem, 2 Inizio 
matrassen en hoofdbord Dublin

Van € 2.495 voor

   € 2.120

180x200 cm, stofgroep A, 
vlakke box met pocketveren 
en een spiraalbodem, 2 Inizio 
matrassen en laag hoofdbord 
Valencia

Van € 3.195 voor

   € 2.715

Criade boxspring 
Een eyecatcher in je slaapkamer door het unieke 
en opvallende stalen designframe.

180x200 cm, stofgroep A, 
vlakke box met pocketveren 
en een spiraalbodem, 2 Inizio 
matrassen en hoofdbord Cushion

Van € 3.645 voor

   € 3.099



* Prijzen gelden voor de afmeting 90x200 cm

NIEUW

Vivo matras
Van € 1.595 voor

   € 1.355*

NIEUW

Maestro matras
Van € 1.395 voor

   € 1.185*

Onze

nu extra
voordelig

duurzaamste
matrassen

Maestro en Vivo garanderen superieur slaapcomfort dankzij ongeëvenaarde  
veerkracht en ventilatie. Bovendien kan geen enkele andere matras tippen 
aan hun duurzaamheid, want ze zijn verrijkt met een unieke comfortlaag 
in Vita Talalay Origins®: een natuurlatex uit het sap van de Braziliaanse 

rubberboom. Deze latexlaag is de enige ter wereld die het Cradle to Cradle 
Gold-certificaat kreeg. Dat is goed nieuws voor Moeder Natuur én voor jou. 

Koop ze nu extra voordelig … en slaap extra heerlijk.



Een comfortabele en ventilerende 
matras. Met 3 comfortzones met 
DPPS®-pocketveren. 

Een kwaliteitsvolle matras 
met 5 zones en soepele 
ondersteuning voor je 
schouders. Extra zacht 
en veerkrachtig dankzij 
duurzaam Latex Pura.

Een veerkrachtige matras 
met 5 comfortzones die 
nauwkeurig de contouren van 
je lichaam volgen. Met een 
ventilerende comfortlaag van 
Latex Perfo.

Inizio matras Adagio matras Cresto matras

Van € 2.895 voor

   € 2.459**

Recycleerbaar
Essential bed

** 180x200 cm, inclusief houten hoofdbord, 2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems

Van € 2.845 voor

   € 2.420**

Designklassieker 
Auronde bed

Van € 495 voor

   € 425*
Van € 795 voor

   € 675*
Van € 1.095 voor

   € 935*



Wintersale

Criade boxspring 
Van € 3.645 voor

   € 3.099
180x200 cm, stofgroep A, vlakke box met pocketveren
en spiraalbodem, 2 Inizio matrassen en hoofdbord Cushion

Voor meer info: kijk op auping.be/wintersale

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


