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Duurzame dromen

Al meer dan 130 jaar werkt Auping aan 
de beste manieren om uit te rusten. En 
dat is niet voor niks. Wij geloven dat een 
uitgeruste wereld, een betere wereld is. 
Een mooiere wereld. Elk bed en matras 
wordt gemaakt met aandacht voor detail, 
het milieu en de toekomst.

Design van Auping

De sfeer in je slaapkamer heeft een grote 
invloed op een goede nachtrust. Auping 
blinkt al decennia uit in design. Dit levert 
zowel eigentijdse, als tijdloze en kwalitatief 
hoogstaande ontwerpen op, waarmee je 
eindeloos kunt variëren en combineren. 
Auping streeft niet alleen naar persoonlijk 
en esthetisch slaapcomfort, maar 
ook naar de hoogste kwaliteit op 
een duurzame wijze. Bij Auping gaan 
duurzame kwaliteit, design en innovaties 
met recht hand in hand.

Slaap is 
personaliseerbaar

De meeste Auping-bedden zijn overigens 
verstelbaar, handmatig of met een druk 
op de knop. Zo kan je zelf instellen wat 
het beste aanvoelt voor jouw lichaam. 
Ook de Auping-matrassen zijn ideaal 
ontworpen om de wervelkolom en de 
onderrug te ontlasten, en wat mee te 
geven bij de schouders en de heupen. 
Zo wordt je lichaam de hele nacht door 
goed ondersteund én heb je voldoende 
bewegingsvrijheid. 

Wij dromen van een 
duurzame wereld

De wereld is mooi, maar kan best wel 
wat meer liefde gebruiken. Meer liefde, 
meer aandacht en meer rust. Want een 
uitgeruste wereld is een mooiere wereld.
Je doet wat je kan om een handje te 
helpen. Je doucht niet te lang, scheidt 
je afval, neemt af en toe de fiets en eet 
misschien zelfs wat minder vaak vlees. 
Dat is fijn. Alle grote én kleine beetjes 
helpen. Natuurlijk doen wij ook alles wat 
we kunnen om onze wereld wat meer 
te laten uitrusten. In de zomer slaan we 
bijvoorbeeld de warmte die vrijkomt op 
in de grond van onze groene fabriek. Zo 
hoeft niemand zijn fleecetrui uit de kast te 
trekken in de winter. En drinkwater wordt 
alleen gebruikt om te drinken. Wist je 
bijvoorbeeld dat we regenwater gebruiken 
voor het doorspoelen van de wc of het 
wassen van onze handen? We recyclen 
echt bijna alles: van jouw oude matras tot 
het zaagsel dat op de grond valt tijdens 
het maken van je nieuwe bed.
Een duurzame wereld, daar dromen 
we van. Een wereld waarin niks wordt 
verspild, maar alles wordt hergebruikt voor 
de volgende generatie. Dat is circulair. Zo 
werken we toe naar een wereld zonder 
afval. Elke dag zetten we ons in voor een 
nóg mooiere wereld en we maken onze 
dromen waar.
Kan jij weer met een gerust hart naar bed.“Wij zijn ervan overtuigd dat goed slapen bijdraagt aan een gezond en 

energiek leven. We gaan bewust een duurzame relatie aan met onze 
omgeving, het milieu en het individu. Met passie en nieuwsgierigheid 
werken wij aan het ultieme slaapcomfort van morgen.” Internationaal ontwerper  

Frans de la Haye



Auronde Natural walnut

Design icoon
van de nachtrust Auping Auronde bed

De Auronde is een echte design-klassieker gemaakt 
van hout met kenmerkende aluminium details. In 1973 
ontworpen door Frans de la Haye. Toen een revolutionair 
ontwerp door de ronde vormen en felle kleuren. Nu 
opnieuw grensverleggend: met nieuwe materialen en 
door de details op jouw wensen aan te passen, krijg je het 
vertrouwde ontwerp van toen, met het design van nu.

Focus op functionaliteit 
en design

De aluminium oogjes op de poten van de Auronde zijn 
een onmisbaar onderdeel van het design. Doordat je 
kunt kiezen uit 11 verschillende kleuren, geven ze je bed 
een originele uitstraling. Daarnaast verbinden ze de 
afzonderlijke delen van het bedframe. Dit zorgt ervoor 
dat je Auronde gemakkelijk uit elkaar te halen is. En dat is 
bijvoorbeeld erg handig wanneer je gaat verhuizen.



Een bed voor elke generatie

Tijdloos design en duurzaamheid perfect samen gebracht.

Frame

Afmeting

Auronde Deep black Aki Saito, voormalig leaddanser van Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Accessoires 

Tafeltje

Is verschuifbaar en daardoor 
te gebruiken als nachtkastje of 
bijvoorbeeld als tafeltje bij het 
voeteneinde. 

Design zit in de details

Design zit in de details en de materialen. De Auronde 
wordt gemaakt van oersterk beukenhout. Voor de 
afwerking kun je uit tien dekkende vollak kleuren kiezen. Of 
kies voor afwerking met een noten- of eikenfineer. Voor de 
eikenfineer zijn er 4 beitskleuren om uit te kiezen, daarmee 
blijft de structuur van het hout mooi zichtbaar.

Kleuren frame en tafeltje

Lak

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay Forest
green

Blush

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Beits

Golden
yellow oak

Poppy
red oak

Burgundy
oak

Royal blue
oak

Natural
oak

Natural
walnut

Details

Kies een matchende of contrasterende kleur 
voor de aluminium details:

Pure
white

Coral
red

Deep
black

Rusty
red

Cool
grey

Night
blue

Warm
grey

Aluminium

Clay Forest
green

Blush

Breedte: 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm

Deelbaar

Hoogtes

34,5/41,5/48 cm

Hoofdbord

Tafeltje met opbergplankje

Achterwanden

Achterelement



Essential Night blue

Auping Essential bed

Onze Essential is het eerste volledig recycleerbare bed 
ter wereld. Maar dat is niet het enige rustgevende aan dit 
bed. Door de verfijnde en minimalistische vormen past dit 
bed namelijk subtiel in elke kamer. Het moderne design is 
overal doorgevoerd. Eigenlijk rust je al uit als je ernaar kijkt.

Het ontwerp is ook nog eens echt duurzaam door 
het gebruik van eerlijke materialen als hout, staal en 
aluminium die 100% recycleerbaar zijn. Je slaapt immers 
nog beter als je weet dat je keuze niet alleen goed is voor 
je nachtrust, maar ook voor het milieu.

Voor de designliefhebber

De Auping Essential is met zijn ranke belijningen en licht 
gebogen hoofdbord een echt bed voor de designliefhebber. 
Dit bed is ontworpen door het Berlijnse ontwerpduo Köhler 
& Wilms en is bedoeld voor de jonge dromer die zichzelf 
nog niet in de andere Auping designs zag liggen.

      De essentie 
            van duurzaam 

    design



Jouw Essential, jouw keuze

We vinden het belangrijk dat onze bedden passen bij jouw 
smaak en stijl. Daarom geven we je graag de mogelijkheid 
jouw eigen bed samen te stellen. Bekijk hieronder het 
overzicht van alle mogelijke opties.

Frame

Afmeting

Essential Blush

Accessoires 

Tafeltje

Bijpassend, zwevend tafeltje.

Kleuren voor het Essential frame

Dankzij de keuze in verschillende kleuren maak je jouw 
Essential helemaal jouw droombed.

Kleuren frame, hoofdbord en tafeltje

Lak

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay Forest
green

Blush

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Hoogtes

Gestoffeerd

De Essential is er ook in een hoge 
variant. De verhogingspoten zijn 
69 mm hoog.

Hoofdborden

Gelakt

Licht gebogen houten hoofdbord. 
Gestoffeerd in een stof naar keuze.

Licht gebogen houten hoofdbord.  

Aluminium omranding met licht gebogen poten.
Breedte: 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm



Original bed Blush

Auping Original bed

De Original is een minimalistisch vormgegeven bed met 
sterke lijnen en een elegante uitstraling.
Het bed is geïnspireerd op een van de allereerste 
ontwerpen van Auping, de Cleopatra, ontworpen door Dick 
Cordemeijer. Het krachtige frame gecombineerd met een 
Auping spiraalbodem en matras is precies wat nodig is 
voor een goede nachtrust. Niets meer en niets minder.

De kleur  
van je dromen



Duurzaam vakmanschap

Voor de Original kun je kiezen uit drie bijpassende 
hoofdborden: twee gestoffeerde hoofdborden en één 
gelakt houten hoofdbord. De gestoffeerde hoofdborden 
zijn ook nog eens herstoffeerbaar.

Frame

Afmeting

Original bed Forest green met Coral red onderzetpootjes

Accessoires 

Tafeltje

Bijpassend, rond houten tafeltje.

De Auping Original
in jouw lievelingskleur

Het frame is er in 10 verschillende kleuren, grote kans 
dus dat jouw lievelingskleur ertussen zit. Het frame wordt 
altijd gecombineerd met de zwarte Auping spiraalbodem. 
Door te kiezen voor onderzetpootjes in een andere kleur 
voeg je nog meer contrast toe aan het bed. Of je kiest voor 
dezelfde kleur, dat kan natuurlijk ook.

Kleuren frame, Straight hoofdbord  
en tafeltje

Lak

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay Forest
green

Blush

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Kleuren tafeltje
Beits

Golden
yellow oak

Poppy
red oak

Burgundy
oak

Royal blue
oak

Natural
oak

Natural
walnut

Hoogtes

Outline

Stitch

Hoofdborden

Straight

Strak houten hoofdbord, gelakt. Dun en minimalistisch 
hoofdbord, gestoffeerd

Stoer en modern hoofdbord.

33/40 cmBreedte: 80/90/100/120/140/160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm



Auping Original boxspring

De Original boxspring heeft een tijdloos ontwerp met veel 
aandacht voor detail en een hoogwaardige afwerking. 
De poten van de Original boxspring zijn zo geplaatst dat 
de boxspring een beetje lijkt te zweven. Het samenspel 
van de spiraalbodem, pocketveren en matras zorgt voor 
een goede ondersteuning en ventilatie waardoor je kunt 
vertrouwen op een goede nachtrust.

Optimale ventilatie

Voor een goede nachtrust moet je matrasventileren zodat 
je bed koel en schoon blijft.Door de open structuur van de 
pocketveren is de vocht- en temperatuurregulering altijd 
optimaal. Zo stap je fris, uitgerust en met hetjuiste been uit 
bed.

Dromen  
      komen uit 

Original boxspring Touch mint



De opbouw van een boxspring

De Original boxspring is een rijk gevulde boxspring: de 
box bevat een spiraalbodem en pocketveren. De Auping 
spiraalbodem is voor tachtig procent open en daardoor 
ventileert de boxspring erg goed. De pocketveren in zowel 
de boxspring als de matras zorgen ervoor dat je ’s nachts 
makkelijk kunt draaien en goede ondersteuning hebt 
tijdens je slaap.

Verschillende uitvoeringen

Slapen in jouw droomwereld

 In onze winkels kun je alle stoffen zien, voelen en geven 
we je advies welke het beste past op de boxspring van 
jouw keuze.

Er zijn 3 stofgroepen

Stofgroep B

Stofgroep C

Stofgroep A

Hoofdborden

Voetbord

Verkrijgbaar als 1-persoons- en 2-persoonsboxspring in de afmetingen:

Eenpersoonsboxspring: 
Breedte: 80/90/100/120/140 cm
Lengte: 200/210/220 cm

Tweepersoonsboxspring:
Breedte: 160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm

Dublin Dominica Nice

Portofino Valencia

SienaOriginal boxspring Irregular mint



Auping Criade boxspring

De Criade is met haar ranke lijnen en verfijnde details een 
slanke boxspring met een kenmerkend design. Het stalen 
frame draagt het design en de horizontale lijn verbindt de 
twee boxsprings.

De verfijnde poten geven het design van de Criade 
een luchtige uitstraling terwijl het stalen frame voor 
een stevige basis zorgt. Hoofd- en voetenbord staan 
rechtstreeks op het frame waardoor de vloer vrij blijft. Het 
gebruik van de verschillende materialen maakt het voor 
Auping kenmerkende design.  

De eye-catcher 
     van jouw  
slaapkamer

Criade Remix grey en frame Deep blue 



Nederlands vakmanschap

Alle Auping boxsprings, dus ook de Criade, worden 
gemaakt in onze eigen fabriek in Deventer.  Hier 
combineren we elke dag handwerk en vakmanschap met 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie, 
ergonomie en design.

Verschillende uitvoeringen

Jouw Criade, jouw creatie

Kies jouw kleur poedercoat voor het stalen frame, jouw 
stoffering, jouw favoriete hoofdbord en voetbord en maak 
je Criade boxspring elektrisch verstelbaar als je dat wilt.

Framekleuren

Hoofdborden en voetborden

Metalen frame met aluminium poten.

Eenpersoonsboxspring: 
Breedte: 80/90/100/120/140 cm
Lengte: 200/210/220 cm

Tweepersoonsboxspring:
Breedte: 160/180/200 cm
Lengte: 200/210/220 cm

Stofgroep B

Stofgroep C

Stofgroep A
Plain Bend

Square Cushion

Er zijn 3 stofgroepen

Pure
white

Deep
black

Cool
grey

Warm
grey

Clay Forest
green

Blush

Coral
red

Rusty
red

Night
blue

Criade hoofdbord Plain, irregular antraciet en frame Deep black



Somnox Slaaprobot

Wie ontspannen is, slaapt beter. De 
Somnox Slaaprobot, ontwikkeld door 
robotica-ingenieurs en Auping, helpt je 
hierbij.

Heb je slapeloze nachten door stress?
De Somnox Slaaprobot draagt bij aan 
een goede nachtrust door middel van 
intelligente algoritmes en effectieve en 
bewezen ontspanningstechnieken.

Bedbodems

Een goede bedbodem is heel belangrijk 
tijdens het slapen. Doordat jij én je matras 
de beste ondersteuning krijgen, kan jij 
elke dag heerlijk dromen. En met de juiste 
bedbodem kan jouw matras ook beter 
ademen. Hierdoor houd je je matras lekker 
lang goed. 

Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn 
“Smart”. Ze doen veel meer dan het bieden 
van goede ventilatie en ondersteuning.
Je hoeft bijvoorbeeld niet meer wakker te 
liggen door je snurkende partner dankzij 
de anti-snurkfunctie. Ook is er een slimme
wekker die je rustig wekt wanneer je het 
lichtst slaapt en kan je het bed aansluiten 
op al je andere slimme apparaten.

Drie voordelen van een Auping 
spiraalbodem:
 Doordat de spiraalbodem 80% open 

ruimte heeft voor lucht, ventileert hij 
beter dan elke andere bedbodem.
 De dwarsgespannen spiraal zorgt, met 

10.000 ondersteuningspunten, voor de 
perfecte ondersteuning.
 De spiraalbodem wordt gemaakt van 

ijzersterk staal, waardoor je er een leven 
lang op kan wegdromen.

De voordelen van de Auping Smart base:

Niet meer wakker liggen van een snurkende partner
Zodra de bijbehorende app hoort dat je snurkt, beweegt de spiraalbodem 
even of gaat het hoofdeinde van je bed iets omhoog. Hierdoor kan je weer 
vrij ademen. En is het weer heerlijk stil in de slaapkamer.

Verbind met al je favoriete apparaten in huis
Goed slapen begint natuurlijk met een lekker bed en matras, maar er komt 
nog meer bij kijken. Zo zijn de juiste slaaptemperatuur en de verlichting in je 
slaapkamer bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor een goede nachtrust. Dus 
sluit je bed met behulp van Homey aan op je Sonos speaker, je Philips Hue 
lamp of andere slimme apparaten in je kamer.

Heerlijk wakker worden
In plaats van dat vervelende wekkerdeuntje komt je hoofdeinde rustig 
omhoog op het moment dat jij het lichtste slaapt. Dát is pas lekker wakker 
worden.

Gemak: eenvoudige bediening
De Auping Smart base bedien je eenvoudig met je smartphone of tablet. Je 
kan twee bedbodems bedienen met de bijbehorende Auping Connect app 
en je hebt geen aparte afstandsbediening meer nodig voor verschillende 
apparaten. Door de memory functie worden jouw favoriete instellingen 
onthouden. Dat is handig, want zo hoef je je bed eigenlijk maar één keer 
goed in te stellen.

Relatietherapie
Ontdek de anti-snurkfunctie

van de Auping Smart base



Vlak
Zonder 
verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetdeel zijn in 13  
en 6 posities te verstellen.

Smart base met 2 motoren
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk  
van elkaar elektrisch te verstellen. 
Tevens ontstaat een knieknik.

Smart base met 3 motoren
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn 
onafhankelijk van elkaar elektrisch te 
verstellen. Tevens ontstaat een knieknik

Smart base met 1 motor
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen.

Kies je spiraalbodem

Smart base met 2 motoren
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk van elkaar 
te verstellen. Tevens ontstaat een knieknik.

Vlak
Zonder 
verstelmogelijkheden.

Smart base met 1 motor
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen.

Smart base met 3 motoren
Rug-, voetendeel, en hoofdsteun zijn onafhankelijk 
van elkaar elektrisch te verstellen. Tevens ontstaat 
een knieknik.

Kies je boxspring

	5 zones voor ondersteuning
	Latex Perfo comfortlaag
	optioneel met afritsbare en 
 afwasbare tijk

Adagio matras
Uitstekend slapen op een Adagio. 5 comfortzones
en de ventilerende comfortlaag van Latex Perfo 
vormen een sterk veerkrachtige matras.

	3 zones voor ondersteuning
	Latex comfortlaag
	optioneel met afritsbare en 
 afwasbare tijk

Inizio matras
Inizio is de ideale keuze voor wie de kwaliteit 
van Auping zoekt tegen een scherpe prijs.

	5 zones voor ondersteuning
	Latex Pura comfortlaag
		Standaard afritsbare en 
 wasbare tijk

Cresto matras
Cresto is een ware kwaliteitsimpuls voor je slaap dankzij 
5 zones, met soepele ondersteuning voor de schouders.

	5 zones voor ondersteuning, met extra
 hoge pocketveer
	Aparte schouderzone van Visco materiaal
	Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag  
 zonder kunstmatige toevoegingen, op duurzame 
 wijze geproduceerd  
	Standaard afritsbare en wasbare tijk

Maestro matras
Maestro verenigt meesterlijk ligcomfort met optimale ondersteuning 
dankzij 5 zones en extra ondersteuning in de schouderzone.

	5 zones voor ondersteuning, met extra hoge pocketveer
	Aparte schouderzone en heupzone
	Vita Talalay Origins®: natuurlijke comfortlaag zonder 
 kunstmatige toevoegingen, op duurzame wijze geproduceerd
	Standaard afritsbare en wasbare tijk
		De Vivo tijk is voorzien van PCM (Phase Change Material) 
 dat helpt je lichaam je temperatuur te reguleren

Vivo matras
Topmodel Vivo, verrijkt met alle opties, is dé keuze voor wie de 
allerhoogste eisen stelt. Ventilatie en ligcomfort zijn optimaal.

Kies je matras

Comfort matras
Deze Comfort matras voldoet aan de hoge 
standaarden voor ondersteuning en ventilatie 
en maakt Auping slaapcomfort voor iedereen 
bereikbaar.

Deluxe matras
De Deluxe matras met 5 zones en een  
drukverdeler voor gelijkmatige ondersteuning.

		Beschikbaar als splittopper
		Bovenkant afritsbaar en  

dus wasbaar (optioneel)
		De topper kan makkelijk  

bevestigd worden aan de matras 
zodat de topper niet kan schuiven

		Hoogte van 7 cm

Comfort topper
Topper bestaande uit HR-schuim dat een prettige 
combi          natie biedt van veerkrachtigheid en 
ondersteuning. Met afritsbare tijk (tegen meerprijs).

		De bovenkant is  
afritsbaar en kan  
dus makkelijk  
gewassen worden

		Beschikbaar als  
splittopper

		Hoogte van 10 cm

3 Uitvoeringen: 
		Rich 
		Natural 
		Visco: ligt stabiel en past  

zich aan aan je lichaam

Prestige topper
De Prestige topper biedt het meeste ultieme ligcomfort en  
zeer verfijnde details. Er zijn 3 verschillende uitvoeringen,  
afgestemd op jouw voorkeur.

		De bovenkant is afritsbaar  
en kan dus makkelijk 
gewassen worden

	Beschikbaar als splittopper
		Extra ventilerend door de 

geperforeerde latex
		Hoogte van 8 cm

Deluxe topper
Deluxe topper van hoogwaardig Latex Perfo. 
Het geperforeerde latex zorgt voor een heerlijk 
zacht comfort en goede veerkracht.

		3 zones voor heup, 
schouders en benen

		Bovenste laag is van open 
structuur schuim dat zorgt 
voor perfecte ventilatie

		Keuze om je matras af te 
werken met een bies

		Extra zachte schouderzone 
		5 Zones: voor heup, onderrug,  

hoofd, schouders en benen
		Een drukverdeler bovenop de  

pocketveren voor gelijkmatige 
ondersteuning

		Keuze om je matras af te werken 
met een bies

Prestige matras
De Prestige matras is een luxe matras met nog betere  
aanpassing aan je lichaam door de extra verfijnde  
schouder- en heupzone voor optimale ondersteuning.

		5 Zones: voor heup, onderrug,  
hoofd, schouders en benen

	 Extra verfijnde schouderzone door  
gebruik van Visco. Dat sluit perfect  
aan bij de contouren van je lichaam

		Keuze om je matras af te werken  
met een bies

Kies je gestoffeerde matras met topper 

Latex in de comfortlaag 
voor veerkrachtig liggevoel

Een drukverdeler verhoogt 
het ligcomfort en zorgt voor extra 

ventilatie

DPPS® pocketveren voor 
comfortabel draaigemak

Auping matrassen hoef je 
niet te keren

De Auping matras en spiraalbodem: 
de perfecte combinatie voor een frisse 
en uitgeruste start van de dag

Met meer dan 10.000 ondersteunings
punten wordt het lichaam gelijkmatig 

ondersteund
Wil je graag je bed kunnen  

verstellen? Kies dan voor een hand of 
elektrisch verstelbare spiraalbodem

Stel zelf het bed samen dat perfect bij je past




