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Kleurt de Original ook jouw dromen?
Strak staal gehuld in warmte gaat generaties mee

Zeg niet zomaar bed tegen een Auping Original, 
de vernieuwde klassieker die knipoogt naar het 
iconische Cleopatra-divanbed. Strak staal in 
een slanke vormgeving oogt tijdloos en elegant. 
Mooi om te zien. Een droom om in te slapen. 
Een leven lang. De ultieme symbiose van 
design, ergonomie en technisch vernuft, deels 
handgemaakt in onze groene fabriek. 

Bovendien zet je de Original helemaal naar je 
hand. Kies uit tien kleuren voor het frame en 
de voetjes en drie hoofdborden. Rust hem uit 
met een elektrisch verstelbare spiraalbodem en 
bedien hem met je smartphone. Verhuis op het 
oog? Je Original (de)monteren is kinderspel. 
Perfectie was nog nooit zo flexibel.

Auping Original
nu tijdelijk voor

€ 2.599
i.p.v. € 3.055

180 x 200 cm, inclusief hoofdbord Stitch, stofgroep A, 
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio matrassen

Zelf het bed van je dromen creëren? 
Check snel onze online configurator op 
www.auping.be. En stel in een paar muisklikken 
je favoriete bed, matras en ontwerp samen.



Icoon van de nachtrust
Tijdloos design rijmt een krachtige uitstraling met comfort 

In 1973 ontwierp Frans de la Haye een icoon 
dat zijn tijd ver vooruit was. Het eerste bed dat 
luxe rijmde met comfort en duurzaamheid. 
In oersterk beukenhout, makkelijk in en uit 
elkaar te zetten en personaliseerbaar. De 
designklassieker heeft door de ronde vormen 
en felle kleuren niets aan kracht ingeboet. Het 
comfort is geüpdatet. Door de details op jouw 
wensen aan te passen, krijg je het vertrouwde 
ontwerp van toen, met het design van nu. De 
looks van Auronde toveren je slaapkamer om in 
een heuse leefruimte, terwijl de spiraalbodem 
en matras de allerbeste nachtrust garanderen. 
Eigenlijk rust je al uit als je er naar kijkt. Wat wil 
je nog meer? We doen het allemaal met liefde.

Auping Auronde
nu tijdelijk voor

€ 2.725
i.p.v. € 3.205

180 x 200 cm, inclusief houten hoofdbord,  
2 vlakke spiraalbodems en 2 Inizio matrassen



Alle verm
elde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen, en onder voorbehoud van w

ijzigingen en/of drukfouten. V.u.: I. Dierckx, Royal Auping nv, Fraikinstraat 12, 2200 Herentals, België

De eye-catcher van jouw slaapkamer
Fris wakker worden dankzij optimale ventilatie en ondersteuning

De pocketveren in de boxspring en matras 
bieden volmaakte ondersteuning, zónder je 
beweging te belemmeren. Bovendien is de 
spiraalbodem 80 procent open – uitstekende 
ventilatie gegarandeerd! De hoofd- en 
voetborden worden rondom met de hand 
gestoffeerd. Zet de Criade dus gerust als 
blikvanger midden in je slaapkamer. Het stalen 
frame zorgt voor een stevige basis; de verfijnde 
poten en stoffering geven er een luchtige toets 
aan. Hoe ver gaat jouw droom? Als je wil, kan 
je een Auping-boxspring zelfs als elektrisch 
verstelbaar bed krijgen.

Auping Criade
nu tijdelijk voor

€ 3.355
i.p.v. € 3.945

180 x 200 cm, inclusief hoofdbord Square, stofgroep A, 
vlakke box met spiraalbodem en 2 Inizio matrassen
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Auping Essential
nu tijdelijk voor

€ 2.675
i.p.v. € 3.150

180 x 200 cm, inclusief gestoffeerd hoofdbord, 
stofgroep A, 2 vlakke spiraalbodems en 
2 Inizio matrassen

Auping Essential, dat is klasse en comfort met een schoon geweten. Alle materialen 
van dit ranke designbed zijn 100 procent recycleerbaar. Volgens de regels van de kunst 
gebouwd in onze groene fabriek in Deventer. De Essential is het eerste bed met een 
Cradle to Cradle-certificaat: het summum van materiaalveiligheid en herbruikbaarheid. 
Als toemaatje kies je uit tien kleuren om je Essential helemaal de jouwe te maken. 
Een (h)eerlijke nachtrust!

Dromen van een duurzame wereld
Heerlijk slapen in eerlijke materialen


