
FRISSE ZOMERNACHTEN
met bedden en matrassen 
die optimaal ventileren

Zomervoordelen 
op het volledige 

Auping assortiment 



Jouw Original boxspring is nu echt dichtbij

Dromen komen uit

De 80 % open structuur van 
de spiraalbodems garandeert 
een uitstekende ventilatie

Auping-dekbedovertrekken , 
bijvoorbeeld Piqué, 
geven een extra sfeer 
aan de slaapkamer

Onze bedbodems laten toe om het 
rug- en voetendeel , hoofd- en 

nekgedeelte afzonderlijk of tegelijk 
te bedienen – zelfs met je 

smartphone

• Je slaapt gemiddeld acht uur per nacht.
• Daarbij verlies je gemakkelijk tot een halve liter 

vocht. Op tien jaar tijd is dat zo’n 1200 liter.
• De combinatie van een Auping-spiraalbodem 

en -matras verzekert een ventilatie waar geen 
enkel ander bed kan aan tippen.

• Door de actieve ventilatie en afvoer van vocht 
is je bed altijd koel en schoon.

• Zo stap je na een Auping-nacht fris, uitgerust 
en met het juiste been uit bed.

Optimale ondersteuning en ventilatie op maat van je lichaam

nu voor

€ 2.120
i.p.v. € 2.495
180x200 cm, stofgroep A, vlakke box 
met spiraalbodem, 2 Inizio matrassen 
en hoofdbord Dublin



Auping recycleerbaar Essential bed

De essentie van 
duurzaam design

Ga je voor een
gestoffeerd hoofdbord?
Dan kies je uit onze
grote textielcollectie

Er is al een Auping 
Inizio matras

nu voor € 425 
i .p.v. € 495

Matrashoeslaken ,
bijvoorbeeld Jersey, 

in 13 kleuren 
verkrijgbaar

• Voor een goede nachtrust moet je matras zowel ondersteunen 
als ventileren.

•  De kwalitatieve Auping-matrassen ondersteunen waar nodig 
zónder belemmering om te bewegen. Ze ontlasten wervelkolom 
en onderrug, en geven mee bij heupen en schouders.

• De comfortlagen in duurzame natuurlatex garanderen een 
aangenaam liggevoel – zacht en veerkrachtig.

• De afritsbare tijken zijn wasbaar.
• Een Auping-matras past ook op andere bodems, maar voor 

een optimaal fris bed combineer je de matras best met een 
ventilerende spiraalbodem.

• Een Auping-slaapspecialist zorgt ervoor dat je kiest voor het 
bed en het slaapcomfort dat helemaal is afgestemd op jouw 
persoonlijke wensen.

De Auping-matrassen zijn speciaal voor jou gemaakt

nu voor

€ 2.459
i.p.v. € 2.895
180x200 cm, inclusief houten hoofdbord, 
2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems



Auping Auronde bed

Ook deze zomer rust 
Auping de wereld uit

Door de details af te stemmen 
op jouw wensen , krijg je het 
vertrouwde ontwerp van toen 

met het design van nu Al meer dan 
45 jaar het icoon 
van de nachtrust

Auping.
Sponsor van de rust.
Team Belgium slaapt in Tokio 2020 op 
Auping. Logisch: een goede nachtrust 
garandeert méér energie en betere 
prestaties. 

Dat geldt ook voor topsporters. Daarom gaan 
BOIC en Auping opnieuw voor olympische 
krachttoeren. Auping gooit zijn slaapexpertise 
in de strijd. En draagt als Sponsor van de Rust 
zijn steentje bij tot de uitzonderlijke prestaties 
van onze Belgische topsporters. 

Je hoeft trouwens geen atleet te zijn om met 
Auping ‘in bed’ te gaan. Benieuwd in welk bed 
en op welke matras jij het beste slaapt? Laat 
je, net zoals de sporters, bijstaan door de 
Auping-adviseurs. Dankzij hun slaapadvies 
ben je verzekerd van een optimale nachtrust. 

Auping is sponsor van de Red Lions, 
Red Panthers, Team Sunweb en Team 
Belgium op de Olympische Spelen van 2020.

In 1973 
ontworpen 

door Frans de 
la Haye

nu voor

€ 2.420
i.p.v. € 2.845
180x200 cm, inclusief houten hoofdbord, 
2 Inizio matrassen en 2 vlakke spiraalbodems



Keuze uit een 
boxspringmatras in 

combinatie met topper 
of een niet-gestoffeerde 

matras

De enige boxspring 
in de markt met 

ventilerende stalen 
spiraalbodem

De slaapkamer 
eyecatcher met 
uniek design 

frame

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 H
erentals

Summersale

Criade boxspring
nu voor

€ 3.099
i.p.v. € 3.645
180x200 cm, stofgroep A, vlakke box met spiraalbodem, 
2 Inizio matrassen en hoofdbord Cushion
Voor meer info: kijk op auping.be/summersale

www.auping.be


