
Geniet van voordelen  
op de volledige Auping-collectie

Design
weken

Er is nu tijdelijk al een 
Essential-bed vanaf

€ 2.339*

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



Auping Original-bed
nu tijdelijk voor

€ 3.159
i.p.v. € 3.715

180 x 200 cm, laag, Sand beige, laag gestoffeerd Stitch-hoofdbord 
Remix peach blue, 2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

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

ontwaken
uitgerust

Fris en
Auping Original-bed

Zelfs bij de zwoelste temperaturen slaap 
je heerlijk fris in Auping Original, want de 
grotendeels open spiraalbodem verzekert 
optimale ventilatie. Het ontwerp? Functioneel, 
innovatief en op-en-top origineel, gemaakt met 
respect voor mens en milieu. Auping Original 
is beschikbaar in 10 kleuren: van sober en 
tijdloos tot vrolijk. Er is nu tijdelijk al een 
Original-bed vanaf € 2.019*.

Design zelf  
jouw Original-bed in 
onze configurator.



Auping Elite
Dit is Auping Elite, jouw handgemaakte matras met een 
aangenaam, comfortabel en veerkrachtig liggevoel. Vlij je 
neer. Word uitgerust wakker. 

matrassen

nieuwe
generatie
Ontdek onze

Vita Talalay Origins®: ongeëvenaard 
in veerkracht en ligcomfort. 
Gemaakt van het duurzaamste 
natuurlatex

Vent-tex®: flexibele comfortlaag 
met een open structuur voor goede 
ventilatie en ondersteuning

Afritsbare en wasbare tijk

80 % circulair, 20 % recycleerbaar

Welcompadd®: de padding aan de 
bovenkant van de matras zorgt voor 
extra zachtheid dicht op het lichaam. 
De kussentjes zijn een streling voor je 
huid, alsof je matras je welkom heet

nu tijdelijk voor 

€ 1.535* 
i.p.v. € 1.805

* G
eldt voor afm

eting 90 x 200 cm
. Alle Auping-m

atrassen zijn verkrijgbaar in alle gangbare afm
etingen.

 Wist je dat je onze matrassen niet hoeft te 
draaien of keren? Sterker nog, zou je een Auping 
matras draaien, dan bevinden de ondersteunende 
zones zich niet meer op de juiste plek.

De nieuwe matrassen van Auping zijn jou op het lijf geschreven. 
Handgemaakt comfort, op jouw maat. En met een hart voor de 

volgende generaties dankzij onze circulaire aanpak. De matrassen 
bestaan in 12 varianten: 4 soorten ondersteuning en 3 hardheden. 

Er is dus altijd een matras die perfect bij je lichaam past. 



Auping Evolve
Dit is Auping Evolve. De eerste circulaire matras ter wereld. 
Handgemaakt en gepersonaliseerd voor ultiem slaapcomfort. 
Warm aanbevolen als je graag een fris gevoel ervaart, met 
optimale ondersteuning en veel bewegingsvrijheid.

Vent-tex®: flexibele comfortlaag 
met een open structuur voor goede 
ventilatie en ondersteuning

Afritsbare en wasbare tijk

100 % circulair

Brandwerend materiaal, zonder 
chemische toevoegingen

Vent-tex®: flexibele comfortlaag 
met een open structuur voor goede 
ventilatie en ondersteuning

Afritsbare en wasbare tijk

100 % circulair

Brandwerend materiaal, zonder 
chemische toevoegingen

Harmony-pocs®: comfortlaag van 
836 minipocketveren die zorgen 
voor een uitstekende drukverdeling 
en je als het ware omarmen. Geeft 
een geborgen gevoel

Auping Elysium
Dit is Auping Elysium, jouw handgemaakte matras met 
uitstekende ventilatie en drukverdeling. Zak er aangenaam in 
weg. Voel je geborgen. Sta herboren op.

nu tijdelijk voor 

€ 1.279* 
i.p.v. € 1.505

nu tijdelijk voor 

€ 1.025* 
i.p.v. € 1.205

* G
eldt voor afm

eting 90 x 200 cm
. Alle Auping-m

atrassen zijn verkrijgbaar in alle gangbare afm
etingen.

* G
eldt voor afm

eting 90 x 200 cm
. Alle Auping-m

atrassen zijn verkrijgbaar in alle gangbare afm
etingen.

 Kies een matras die 20-30 cm langer is dan je eigen 
lengte. Verschillen jij en je bedpartner van lengte? 
Kies dan voor een matraslengte die 20-30 cm langer 
is dan de langste van jullie twee. Onze matrassen zijn 
verkrijgbaar tot wel 220 cm.



Auping Noa-bed
nu tijdelijk voor

€ 3.965 
i.p.v. € 4.665

180 x 200 cm, hoog, beits Balanced oak, incl. dicht hoofdbord, 
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen, excl. Noa-tafeltje

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

Auping Noa-bed

Dit bed rijmt verantwoorde, natuurlijke 
materialen zoals beukenhout en eikenfineer 
met een Scandinavisch geïnspireerd ontwerp. 
Het bijzondere hoofdbord lijkt haast te zweven. 
Bovendien kies je uit 6 fraaie beitskleuren om 
je Noa naar je hand te zetten. Er is nu tijdelijk al 
een Noa-bed vanaf € 3.085*.

van rust
Oase



Auping Original-boxspring 
nu tijdelijk voor 

€ 3.159
i.p.v. € 3.715

180 x 200 cm, laag, stof Maze cream, hoofdbord Line laag, 
poten in Warm grey, vlakke box met 2 spiraalbodems en 2 Inizio-matrassen

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

Auping Original-boxspring

Deze boxspring is tijdloos in alle opzichten. Van het design 
dat altijd actueel oogt tot de hoogwaardige kwaliteit die 
een lange levensduur verzekert. Original-boxspring is het 
summum van vakmanschap. De mix van een ventilerende 
spiraalbodem en veerkrachtige pocketveren garandeert 
een uitstekende nachtrust. Je kiest uit maar liefst 8 
hoofdborden en 95 verschillende stoffen. Er is nu tijdelijk 
al een Original-boxspring vanaf € 2.099*.

comfort
Oogstrelend

Design zelf  
jouw Original-boxspring 
in onze configurator.



Kom proefliggen bij een van onze slaapspecialisten.
ANTWERPEN: Auping Store: Antwerpen • Brasschaat • Geel • Heist-op-den-Berg • Herentals • Rumst Auping Studio: Antwerpen, Matthieu’s Beddenbedrijf 
Herentals, Meubelen Prima-Lux • Lier, Gero Wonen • Massenhoven, Top Interieur • Veerle-Laakdal, Peeters-Van Leeuw Designmeubelen • Wommelgem, Cornelis Bedding 
Wuustwezel, Veco Meubelen • Zwijndrecht, Meubelen Robbrecht 

BRUSSEL: Auping Store: Sint-Lambrechts-Woluwe Auping Studio: Brussel, Au Bon Repos

LIMBURG: Auping Store: Genk • Hasselt Auping Studio: Hasselt, Meubelen Hindrikx • Kuringen, Sleepconsult • Lummen, Limpa Meubelen • Mopertingen-Bilzen, 
Slaapcomfort Greven • Pelt, Meubelen Eijssen • Riemst, Nibema • Tessenderlo, Thomas Interieur

OOST-VLAANDEREN: Auping Store: Aalst • Belsele • Dendermonde • Oostakker • Sint-Martens-Latem Auping Studio: Berlare, Meubelen De Sutter • Denderhoutem, 
Torrekens Slapen • Evergem, Sleepshop • Gentbrugge, Bogaert Bedding • Kruibeke, Maes-Boons • Lokeren, Sublim Interieur • Merelbeke-Bottelare, Pontzeele Interieur 
Ronse, Spiers Slaapcomfort • Sint-Gillis-Waas, Meubelen Verberckmoes • Sint-Niklaas, Colifac • Zottegem, Sleep Inn

VLAAMS-BRABANT: Auping Store: Leuven • Meise • Sint-Genesius-Rode Auping Studio: Diest, N8 • Hakendover, Meubelen Willy Vastiau • Rillaar, Meubelen Ponsaerts  
Roosdaal, Loft Interieur • Veltem, Patrima Wonen & Slapen

WEST-VLAANDEREN: Auping Store: Brugge • Kortrijk • Oostende Auping Studio: Brugge, Slaapplaza By Tissabo • Deerlijk, Interieur Gaverzicht • Deerlijk, Priels  
uw slaapboetiek • Ieper, Slaapplaza by Tissabo • Knokke-Heist, Slaapcomfort Moerman • Oedelem, Meubelen De Graeve • Oedelem, Stevens Meubel  
Oostkamp, Casteelken • Rumbeke-Roeselare, Casteelken • Torhout, Meubelen Cuylle • Veurne, Vandermeeren Interieurs • Zarren, Meubelen Weyne  

Vanaf januari 2021 moet er in België een milieubijdrage betaald worden bij aankoop van een matras of topper. Auping zal 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. 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

Voor m
eer info over de voordelen: kijk op auping.be/zom

er

Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor 

€ 3.595  
i.p.v. € 4.229

180 x 200 cm, 41,5cm hoog, Cool grey, laag hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems, 
2 Inizio-matrassen en achterelement inclusief 2 tafeltjes

Geniet van voordelen  
op de volledige Auping-collectie

Design
weken

De plaids op de foto’s zijn het resultaat van 
een samenwerking met La femme Garniture.



Geniet van voordelen  
op de volledige Auping-collectie

Design
weken

Auping Auronde-bed
nu tijdelijk voor 

€ 3.595  
i.p.v. € 4.229

180 x 200 cm, 41,5cm hoog, Cool grey, laag hoofdbord, 2 vlakke spiraalbodems, 
2 Inizio-matrassen en achterelement inclusief 2 tafeltjes

De plaids op de foto’s 
zijn het resultaat van een 

samenwerking met La 
femme Garniture.

Voor m
eer info over de voordelen: kijk op auping.be/zom

er

Vanaf januari 2021 moet er in België een milieubijdrage betaald worden bij aankoop van een matras of topper. Auping zal 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. 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


