
Design sinds 1888.
Onze collectie bedden en boxsprings.



Slapen, dromen, wakker worden.

Daglicht verandert voortdurend, het regelt  
ons ritme. Elk seizoen brengt een ander gevoel, 

een ander licht en een ander kleurenpalet.
Het aanbreken van een nieuwe dag is elke 

keer weer een magisch moment, net als het 
vallen van de avond, als het licht weer achter 

de horizon verdwijnt.
 

Auping, met liefde.
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Ons manifest
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. 

Wie goed is uitgerust merkt dat aan alles: je bent ontspannen, 
energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker. Je nachtrust is 
kostbaar. Op tijd inslapen en goed doorslapen maakt het verschil 
tussen winnen en verliezen. Tussen een gaap en een grap op die 
eerste date. Een kort lontje, snel ruzie - of juist de ruimte in je 
hoofd om heel even naar een ander te luisteren. 

Iedereen weet dit eigenlijk al lang. En toch geven de meeste men-
sen weinig aandacht aan rust en wat je daarvoor nodig hebt. Een 
goed bed, om mee te beginnen. Maar hoe vind je dat bed dat het 
beste bij je past? Bij je lichaam? Bij jouw voorkeuren? 

Dat bed vind je niet. Dat maak je. Op maat. Want iedereen is nèt 
even anders. Een Auping is maatwerk, handwerk, vakwerk. Dat 
maakt een Auping zo bijzonder. Elk bed wordt gemaakt met aan-
dacht voor detail, voor het milieu en voor de toekomst.

Zo zorgen we dat elke morgen beter is dan gisteren. Een Auping is 
dus niet zomaar een bed. Of een matras. Het is onze overtuiging: 
een uitgeruste wereld is een mooiere wereld.

Auping rust de wereld uit.
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Sinds 1888
Johannes Auping was een hardwerkende smid in Deventer. De 
directeur van een ziekenhuis vroeg hem in 1888 om een ventilerend 
bed te maken voor zijn patiënten. Met een snijbonenmachine en 
ijzerdraad creëerde hij een gevlochten spiraalmatras. De smederij 
van Johannes Auping groeide verder uit tot een matrassen- en 
beddenfabriek waar vakmanschap hoog in het vaandel staat. In 
1988 kreeg Auping het predikaat ‘koninklijk’.

Al meer dan 130 jaar zijn we verbonden aan Deventer. 
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Onze reis naar circulariteit
We zijn onderweg naar een duurzame bedrijfsvoering met volledig 
circulaire producten in 2030. We streven er daarbij naar dat alle 
grondstoffen in onze producten hernieuwbaar of gerecycled zijn. 
We hebben al een aantal prachtige stappen gezet:

Auping Essential
In 2012 introduceerden we de Auping Essential. Het eerste Cradle 
to Cradle gecertificeerde bed ter wereld.

Auronde Restyle
Sinds de introductie van de Auronde in 1973 zijn er miljoenen  
Auronde bedden verkocht, en in 2018 hebben we ons produc-
tieproces dusdanig ingericht dat we gebruikte Auronde bedden 
kunnen repareren en opknappen zodat ze nog een tweede leven 
krijgen. Zelfs Auronde bedden van veertig jaar oud kunnen door 
de sterke materialen en het kwalitatieve herstelwerk nog eens 
veertig jaar mee.

Auping Evolve
In 2020 introduceerden we het eerste volledig circulaire matras ter  
wereld, Auping Evolve. De laatste stap in de evolutie van slaap. 
Het werd bekroond met een Red Dot Design Award, vanwege de 
uitmuntende ontwerpkwaliteit.

B Corp 
Sinds maart 2020 mogen wij onszelf een certified B Corporation 
noemen. B Corps zijn bedrijven die een verschil willen maken in de 
samenleving, die de wereld voor toekomstige generaties leefbaar, 
gezond en veilig willen houden. Organisaties met het B Corp certi-
ficaat streven vrijwillig de hoogste standaarden na op het vlak van 
sociale en ecologische prestaties, maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en transparantie. 

Sinds onze oprichting in 1888 zijn we baanbrekende, handgemaak-
te producten blijven ontwikkelen die de wereld van slaap en rust 
voorgoed hebben veranderd. Duurzaamheid, design en innovatie 
staan centraal in alles wat wij doen. De B Corp status is voor ons 
meer dan een certificering. Het behalen en behouden van deze sta-
tus inspireert en daagt uit. Zo zorgen we dat iedere morgen beter 
is dan gisteren.
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Meet the makers
Lokale productie in Nederland is bij Koninklijke Auping al sinds 
1888 ‘het nieuwe normaal’. Elk Auping product is oerdegelijk 
gemaakt van staal, hout en hoogwaardige stoffen die lang 
meegaan. Iedere Auping is het resultaat van handwerk, vakwerk 
en maatwerk. In onze duurzame bedden- en matrassenfabriek 
in Deventer werken we aan de beste manieren om uit te rusten. 
Dat doen we in een evenwichtige mix van mensen en machines. 
Van echte handen en robotarmen. Van vakspecialisten en slimme 
technologie. We produceren op klantorder, want ieder mens is 
anders en ieder lichaam verschillend. Dat vinden we heel normaal. 
We geloven dat een uitgeruste wereld, een betere wereld is.
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Oersterk en duurzaam
Een duurzame wereld, daar dromen we van. 
Een wereld waarin niks wordt verspild, maar 
alles wordt hergebruikt voor de volgende ge-
neratie. Elke dag zetten we ons in voor een 
nóg mooiere wereld en maken we onze dro-
men waar.

We kiezen altijd voor duurzame en kwalitatieve  
materialen omdat we geloven dat je beter 
slaapt in een bed dat gemaakt is met aan-
dacht voor de wereld om je heen.

Het frame van het Essential bed wordt ge-
maakt van 80% gerecycled aluminium. De 
poten worden gemaakt van 100% gerecycled 
aluminium en zijn eindeloos te recyclen. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld nieuwe stoelpoten van 
worden gemaakt zonder kwaliteitsverlies.

En oersterk beukenhout is de basis voor 
onze houten bedden. Het beukenhout voor 
de Auping Auronde en de Auping Noa is bij-
voorbeeld opgebouwd uit 15 dunne laagjes 
die netjes op elkaar worden geperst, hierdoor 
is het oersterk en daarom gaan onze houten 
bedden heel lang mee.
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Onze designklassiekers
Sinds de oprichting van Auping staan duurzaam-
heid en innovatief design centraal. De filosofie van  
Johannes Auping heeft het bedrijf gevormd vanaf het 
eerste bed dat hij heeft ontworpen. De geschiedenis 
van Auping bevat meerdere designklassiekers. Deze 
selectie van designklassiekers heeft een stempel  
gedrukt op de design heritage van Auping.

Stalen gezondheid 
ondermatras
Dit type spiraalbodem zonder 
klinknagels was de eerste die 
geleverd kon worden in kleur. Er 
was keuze uit de kleuren goud, 
rood, groen en paars. Het kon op 
elke gewenste afmeting gemaakt 
worden. Door de beugels kon het 
makkelijk in een ledikant of  
bedstede geplaatst worden.

Cleopatra
Het divanbed Cleopatra breekt 
met de vormgeving van alle 
voorgaande bedden. A.R. (Dick) 
Cordemeijer krijgt de opdracht 
van Auping om ‘iets moois’ te 
ontwerpen. In de jaren vijftig 
verandert de inrichting van 
de slaapkamer. De elegante 
vormgeving van de Cleopatra 
past hier perfect in. Met de 
komst van de Cleopatra kon je 
spreken over echte industriële 
vormgeving. Het is het eerste 
bed dat in serie geproduceerd 
wordt. Het bed wordt gemaakt 
van staal met een houten 
ornament.

Ariadne
De Ariadne is het eerste bed van 
de hand van Friso Kramer. Het is 
gemaakt van staal, het hoofdbord 
en voeteneind zijn gemaakt van 
hout met gebogen hoeken. Het bed 
staat op slanke, taps toelopende 
poten. Het is een typisch jaren 
zestig ontwerp.

Auronde
De Auronde is gemaakt van beukenhout 
met kenmerkende aluminium details en 
gebogen poten. Frans de la Haye wilde een 
duurzaam en modern bed maken. Niet enkel 
een functioneel bed, maar een echt meubelstuk 
waarin de gebruiker ook zou kunnen lezen of 
televisie kijken.

Essential
De Essential is ontworpen door 
het Berlijnse design duo Köhler & 
Wilms met als doel om een mooi, 
tijdloos en duurzaam bed te maken. 
Duurzaam door gebruik te maken 
van herbruikbare materialen en 
tegelijkertijd ook door een ontwerp 
dat lang meegaat.

Noa
Noa is ontworpen door de Deense designer 
Eva Harlou. Geheel volgens de Scandinavische 
ontwerptraditie heeft Auping Noa een eenvoudige 
vorm, slimme details en is het gemaakt van 
natuurlijke materialen. Het luchtige ontwerp, 
gemaakt van sterk beukenhout met eikenfineer, 
heeft een ingetogen en zachte uitstraling.

Bekijk hier de volledige design 
heritage van Auping
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Reclameklassiekers
Auping innoveerde niet alleen in het ontwikkelen van 
bedbodems, bedden en matrassen, Auping was ook al 
vroeg koploper in het maken van reclame voor de bedden 
en matrassen. De Auping design heritage bevat dus niet 
alleen designklassiekers maar ook reclameklassiekers. 
Een greep uit de Auping reclame tussen 1940 en 1982.

Auping zorgt voor ’t derde 
maar belangrijkste deel 
van Uw leven
Auping zorgt voor ’t derde maar 
belangrijkste deel van Uw leven. 
Deze vroege campagne van Auping 
bestond uit een reeks advertenties, 
ontworpen door reclamebureau 
van Alfen. De serie advertenties 
bestond uit cartoonachtige 
illustraties met korte gedichtjes. 

Auping verzorgt uw slaap 
In het begin van de oorlogsjaren 
adverteerde Auping nog in de 
steeds dunner wordende krant. De 
boodschap van deze advertenties 
focust op de namaakindustrie die 
toen al aanwezig was. 

Een vorstelijk bed
Tekenaar Frans Mettes bracht 
kleur in de reclame van Auping. 
Hij tekende posters voor Auping 
met in de hoofdrol een vorst, een 
duiker en een aapje.

Met Cleopatra naar Egypte
In het jaar dat de gelijknamige film uitkwam 
organiseerde Auping een echte winactie, de 
hoofdprijs was een 17-daagse vliegreis naar Egypte. 
Auping zette een massale reclamecampagne op 
met onder andere affiches.

Plankharde advertorials
Begin jaren zestig mengde Auping zich 
in de maatschappelijke discussie over 
rugklachten met artikelen in de krant 
die we nu kennen als advertorials. Hier 
zien we ook voor het eerst het logo 
van Auping verschijnen zoals we dat 
nu nog altijd kennen. Het Auping logo 
is ontworpen door Wim Crouwel, 
een van de belangrijkste naoorlogse 
grafisch ontwerpers van nationale en 
internationale faam.

De podcast uit de  
jaren tachtig
 In 1982 pakte Auping voor het 
eerst groot uit op de radio met  
een spot voor het ‘Komfortabel 
bed’. In 1988 bracht Auping een 
vinyl langspeelplaat uit met 
relax-muziek en een ingesproken 
sprookje over Doornroosje dat 
speciaal voor Auping werd 
naverteld.

Bekijk hier nog meer reclame-
klassiekers van Auping
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Eva Harlou
Eva Harlou is een Deense architecte, afgestudeerd 
aan de Aarhus School of Architecture in 2003. Haar 
Scandinavische gevoel voor vorm, functionaliteit en 
schoonheid zie je terug in al haar ontwerpen. Design 
staat volgens Harlou voor vakmanschap, handwerk 
en kunst en gaat over het vangen van momenten 
uit ons dagelijks leven. Om dat goed te kunnen, is 
het belangrijk om de mens goed te begrijpen en om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld om ons 
heen. Haar ontwerpen hebben altijd een helder concept 
en vertellen een verhaal.

Noa
Voor Auping ontwierp ze Noa, dit houten bed is met 
haar eenvoudige vorm, slimme details en natuurlijke 
materialen een echt Scandinavisch ontwerp. 
“Ik heb gewerkt aan een bed dat klassiek oogt, dat 
gemakkelijk in veel verschillende interieurs past en dat 
lang meegaat. Het ontwerp omarmt ons dagelijks leven 
en alle magische momenten die daarbij horen. Gekaderd 
in een mooi, functioneel en verantwoord ontwerp.” 

Ontwerpers voor Auping
Ons team van productontwikkelaars werkt al sinds jaar en dag 
samen met gerespecteerde ontwerpers. Een samenwerking kan 
bestaan uit het ontwikkelen van een bed of een textielcollectie, 
maar ook het gezamenlijk uitvoeren van een kleurenstudie. Altijd 
is de samenwerking gebaseerd op een gezamenlijk streven om 
elegante, goed ontworpen en goed doordachte producten te 
ontwikkelen die bijdragen aan een uitgeruste wereld.

Köhler Wilms
Köhler Wilms is een interdisciplinaire 
ontwerpstudio. Sinds 1996 hebben Claudia Köhler 
en Irmy Wilms-Haverkamp interieurproducten 
ontwikkeld die door miljoenen gebruikers worden 
gebruikt en die meerdere internationale prijzen 
hebben ontvangen. Hun doel is om producten te 
maken die de gebruikers blij maken. Producten 
die duurzaam zijn door de tijdloosheid en  
die tegelijkertijd ook veelzijdig zijn.

Essential
Voor Auping heeft het designers duo de met 
meerdere Awards bekroonde Auping Essential 
ontworpen. De Essential staat voor innovatie en 
duurzaamheid in een eigentijds en aantrekkelijk, 
bijna iconisch jasje. Door de onderlinge 
verhoudingen en organische vormen oogt dit bed 
vriendelijk en natuurlijk.

Ontmoet hier nog meer 
Auping ontwerpers

Frans de la Haye
Na zijn opleiding werktuigbouwkunde (HTS) heeft 
Frans de la Haye de opleiding Industrial Design 
voltooid aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. De la Haye heeft voor een breed 
portfolio aan opdrachtgevers gewerkt, onder andere 
voor Ahrend, KLM, PTT en Shell. Voor Auping heeft 
Frans de la Haye naast de Auronde, ook de bedden 
Superbox en Royal ontworpen.

Auronde
“Ik wilde een bed maken dat lang goed bleef en dat 
makkelijk uit- en in elkaar te zetten is.” Veel bedden 
waren in die tijd gemaakt van spaanplaat dat snel 
beschadigde. Daarom koos De la Haye voor sterk 
beukenhout en bedacht hij de kenmerkende aluminium 
verbindingsdelen, die een belangrijk onderdeel vormen 
van het ontwerp.
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Onze spiraalbodem
Een goede bedbodem is heel belangrijk tijdens 
het slapen. Doordat jij én je matras de beste  
ondersteuning krijgen, kan je elke nacht heerlijk 
dromen. En met de juiste bedbodem kan jouw  
matras ook beter ademen en gaat het langer mee. 

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 onder-
steuningspunten, voor de perfecte ondersteuning.

•  De spiraalbodem wordt gemaakt van ijzersterk staal, 
waardoor je er een leven lang op kan wegdromen.

Wel zo slim
Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn ‛smart’. Ze doen nog veel meer dan 
het bieden van goede ventilatie en ondersteuning. Je hoeft bijvoorbeeld niet 
meer wakker te liggen van je snurkende partner dankzij de anti-snurkfunctie. 
Ook zit er een slimme wekker in die je rustig wekt wanneer je het lichtst slaapt 
en kan je het bed aansluiten op alle andere slimme apparaten in huis.
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Onze matrassen
Door heel goed te kijken en te luisteren 
naar jouw persoonlijke eigenschappen en 
voorkeuren, maken we matrassen voor een 
zo goed mogelijke nachtrust. Betrouwbaar, 
duurzaam en persoonlijk. Want iedereen is 
nét even anders. Alle Auping matrassen zijn 
verkrijgbaar in alle gangbare afmetingen. En 
zelfs in de lengtemaat 220 cm. 

Ook zijn alle Auping matrassen geschikt voor 
alle bedden, boxsprings en bedbodems. 

De laatste ontwikkeling in de evolutie van slaap 
is Auping Evolve; het eerste volledig circulaire 
matras. Gemaakt met liefde en aandacht voor 
de wereld. Maar dit matras is ook gemaakt met 
aandacht voor jou, voor jouw lichaam. Want 
Auping Evolve is beschikbaar in drie varianten. 
Op basis van je lichaam kies je de Auping Evolve 
met de ondersteuning die bij je past. Zodat je 
lekker slaapt en uitgerust wakker wordt.
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Jouw bed, jouw kussen,  
jouw dekbed
Voor een goede nachtrust wil je natuurlijk een 
heerlijk bed en een fijn matras dat bij je past. 
Maar een ondersteunend hoofdkussen is ook 
onmisbaar voor een goede slaaphouding. En 
wat is nou fijner dan onder een heerlijk zacht 
dekbed kruipen? Omdat iedereen nét even 
anders is, hebben we verschillende kussens en 
dekbedden voor je. Ons assortiment is gemaakt 
van natuurlijke en duurzame materialen. 
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Collectie
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Het Original bed is minimalistisch 
vormgegeven met sterke lijnen en heeft 
een elegante uitstraling. Het bed is 
geïnspireerd op een van de allereerste 
ontwerpen van Auping, de Cleopatra. 

Original bed Dusty red ― Straight hoofdbord Dusty red
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Original bed Dusty red ― Straight hoofdbord Dusty red

De Original heeft een sterk frame van staal en alu-
minium. Het frame met de afgeronde hoeken heeft 
een elegante uitstraling. Het is er in tien verschillen-
de 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. 

Er zijn drie hoofdborden die perfect passen bij het 
ontwerp van de Original. Twee gestoffeerde hoofd-
borden: Stitch en Outline. En een hoofdbord van 
hout: Straight.

Original bed Deep black ― Stitch hoofdbord
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3534 Original bed Blush 

Het bijpassende ronde houten tafeltje 
lijkt te zweven aan het strakke stalen 
frame. Ondanks zijn formaat is de keu-
ze in afwerking groot. Je kunt kiezen 
uit zestien kleuren.

Original bed Blush ― Stitch hoofdbord
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Essential bed Pine green ―
 gestoffeerd hoofdbord ―

 tafeltje Pine green Onze Essential is het eerste volledig 
recyclebare bed ter wereld. Maar dat is niet 
het enige rustgevende aan dit bed. Door de 
verfijnde en minimalistische vormen past  
het namelijk subtiel in elke kamer. 
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Essential bed Sand beige ―
 gestoffeerd hoofdbord ―

 onderzetpootjes Pure w
hite

De verfijnde Essential heeft een minimalistisch  
design. Dit moderne ontwerp geeft rust in elke 
slaapkamer en past perfect in de huidige trends. 
Eigenlijk rust je al uit als je ernaar kijkt. Bovendien 
is de Essential het eerste volledig recyclebare bed 
ter wereld. Het bed is makkelijk demontabel, bijna 
helemaal van aluminium gemaakt en de onderdelen 
zijn herbruikbaar. De subtiele taps toelopende po-
ten dragen het bed op elegante wijze. Het zachte,  
gebogen hoofdbord is er om je te ondersteunen. Het 
hoofdeinde stofferen we met de hand zodat de stof 
perfect past. Lekker om tegenaan te kruipen. Met 
een kopje thee, of je geliefde.

Het is helemaal aan jou hoe je het hoofdbord wilt 
hebben: gelakt of gestoffeerd, in je lievelingskleur 
of in die van je partner. Ook de aluminium poten en 
het frame poedercoaten we in de door jou gekozen 
kleur. En wil je bijpassende zijtafeltjes? Of droom je 
van een elektrisch verstelbare Essential? We doen 
het allemaal met liefde.

Gestoffeerd hoofdbord Poef Sprinkles Grey
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‘Wij vinden het belangrijk dat de 
Essential in uiteenlopende stijlen en 
interieurs toepasbaar is en daarmee 
een lange levensduur heeft’.

KÖhler & Wilms
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De Auping Essential wordt gemaakt van 87% gerecycled aluminium 
en is het eerste Cradle to Cradle gecertificeerde bed ter wereld. 
We hebben er een bronzen C2C certificaat voor ontvangen. Dit 
wil zeggen dat we voldoen aan strenge eisen op het gebied van 
materiaalveiligheid en herbruikbaarheid van de materialen. Essential bed Night blue ― gelakt hoofdbord ― onderzetpootjes Cool grey 
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Het Auronde bed is een echte designklassieker 
gemaakt van oersterk hout met kenmerkende 
aluminium details. In 1973 ontworpen door 
Frans de la Haye. 

Auronde bed Sand beige ― Sand beige oogjes ― tafeltje Natural walnut



4544 Auronde bed Blush ― Dusty red oogjes ―  hoofdbord Blush ― tafeltje Blush ― Pixel Sand beige
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Het Auronde bed heeft een unieke vormgeving waar-
door dit bed al 45 jaar ‘in de tijd’ is. De destijds ver-
nieuwende ronde vormen zijn uitzonderlijk tijdloos 
gebleken. De kenmerkende aluminium verbindings-
delen vormen een belangrijk onderdeel van het ont-
werp net als de ruime keuze in kleur. De keuze uit de 
vele kleuren en de drie accessoires maken het bed 
compleet. Het achterelement voor de Auronde is een 
waardevol accessoire dat bestaat uit twee tafeltjes 
die verbonden zijn aan het hoofdeinde van het bed. 
Dit geeft de ruimte aan alles dat je ’s nachts dicht bij 
je wilt hebben zoals bijvoorbeeld een nachtlampje. 

De Auronde 
is gemaakt 
van oersterk 
beukenhout.

Auronde bed Natural oak ― Deep black oogjes ― hoofdbord Natural oak
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Auronde bed Sand beige ―
 Sand beige oogjes ―

 tafeltje N
atural oak

De Auronde kan worden uitgevoerd met een mooi 
strak hoofdbord in twee hoogtes. Het Auronde 
hoofdbord heeft mooie afgeronde hoeken en past 
daardoor perfect bij het bed. Ook het tafeltje van 
de Auronde heeft ronde vormen. Het is een tafeltje 
van gebogen beukenmultiplex en is te plaatsen op 
elke gewenste plek aan het bed. Zet het bijvoorbeeld 
naast het bed of aan het voeteneind. De hoek van 
het tafeltje is net iets minder dan 90 graden zodat je 
het makkelijk kunt verschuiven.

De Auronde is gemaakt van oersterk beukenhout. 
Voor de afwerking kun je kiezen uit tien kleuren lak, 
zes beitsen op eikenfineer, of een walnootfineer. 
Kies voor de aluminium oogjes een matchende of 
een contrasterende kleur.

Auronde bed Natural oak ― Night blue oogjes ― Natural oak hoofdbord ― Deep black tafeltje
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‘Ik wilde een bed 
maken dat lang mooi 
bleef, dat generaties 
mee gaat en makkelijk 
uit- en in elkaar te 
zetten is.’

Frans de la Haye
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Het Noa bed is met haar eenvoudige vorm, 
slimme details en natuurlijke materialen een 
echt Scandinavisch ontwerp. Ontworpen door 
de Deense ontwerper Eva Harlou. Met liefde 
gemaakt in Deventer. 
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Auping Noa is gemaakt van oersterk beukenhout 
met eikenfineer, heeft een luchtig ontwerp en staat 
mooi in elke slaapkamer. 

Wat het bed zo mooi en rustig maakt, is de afwer-
king. De hoeken zijn bijvoorbeeld heel gedetailleerd 
geperfectioneerd waardoor het bed echt alleen maar 
ronde vormen heeft. We maken dit bed van beuken 
multiplex. Doordat dit hout uit laagjes is opgebouwd, 
heeft het de mooie eigenschap om gebogen te kun-
nen worden. Zo geven we Noa haar elegante rondin-
gen en Auping signatuur.

Het wiel is niet alleen maar heel mooi, het draait ook 
écht. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht niet 
zo, omdat we het draaimechaniek aan de binnen-
kant van het wiel hebben verstopt. Hierdoor kun je 
het bed heel makkelijk verplaatsen. Dat is handig als 
je je slaapkamer weer een keer anders wil inrichten.

‘Ik zie het bed als een meubelstuk, dat moet van alle kanten 
mooi zijn, zodat het midden in een ruimte kan staan. Als 
een oase van rust waar je heerlijk kunt wegdromen. Door 
het tijdloze ontwerp gaat het nooit uit de mode en wordt 
het bed met de dag mooier.’

Eva Harlou

Noa bed Chocolate brown oak

Noa bed Soft white oak

Noa bed Soft white oak ― tafel Soft white oak



52 53Noa Daybed Balanced oak



5554

Het licht gebogen en elegante hoofdbord is verticaal 
opengewerkt. Dat maakt het bed subtiel en luchtig. 
Heb je liever een dicht hoofdbord? Dat kan, die heb-
ben we ook. Het hoofdbord is met een verborgen 
steun aan het bed vastgemaakt. Daardoor lijkt-ie 
achter het bed te zweven. Het gebogen hoofdbord 
krult als het ware om het bed heen. Lekker om te-
genaan te kruipen. Met een kopje thee, of je geliefde.  

Het Auping Noa tafeltje kun je naast je bed zetten als 
nachtkastje, maar je kunt het tafeltje ook kantelen, 
handig als je nog even wil werken. Of als je lekker 
wil Netflixen. Het frame van het tafeltje is gemaakt 
van Deep black gepoedercoat staal. Het tafelblad is 
gemaakt van beuken multiplex met eikenfineer en te 
verkrijgen in dezelfde afwerking als het frame van 
Auping Noa. 

De naam Noa betekent letterlijk 
rust, troost en geborgenheid. 

Noa bed Balanced oak 

Noa kleuren
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Het Royal bed biedt ultiem 
individueel slaapgenot dankzij 
meerdere technologische 
slimmigheidjes en vijf zones in 
de spiraalbodem die zijn in te 
stellen op jouw lichaam, zoals een 
schouderzone in de spiraalbodem die 
zich aanpast aan jouw slaaphouding. 
Het bed is volledig te personaliseren 
in zowel design als comfort.

R
oyal bed D

eep black ―
 D

ark oak hoofdbord
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De Royal is een modern bed met een exclusief ont-
werp dankzij de gebogen poten en de combinatie 
van verschillende kleuren en materialen. Het subtiel 
afgeronde stalen frame draagt de spiraalbodem die 
lijkt te zweven boven het bed. Je kunt het bed vol-
ledig personaliseren door de vele kleur- en stoffe-
ringsopties. Het stalen frame wordt gepoedercoat 
in één van de drie kleuren: Deep black, Pure white 
of Sparkling bronze. De gebogen aluminium poten 
worden voorzien van een cover in lederlook.

De Auping Smart base in de Royal biedt extra steun 
voor jouw onderrug en heeft een soepele schouder-
zone die zich aanpast aan jouw slaaphouding. Het 
bed onthoudt jouw favoriete slaap- en zitstand zodat 
je met één druk op de knop goed ligt of zit. 

R
oy

al
 b

ed
 P

ur
e 

w
hi

te
 ―

 g
es

to
ff

ee
rd

 h
oo

fd
bo

rd
 ―

 P
ur

e 
w

hi
te

 ta
fe

ltj
e

Royal bed Deep black ― Dark oak hoofdbord ― Deep black tafeltje
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Royal bed Deep black ― Dark oak hoofdbord

De Royal is het eerste bed dat zich dankzij techno-
logische slimmigheidjes aanpast aan jouw slaap-
houding terwijl je slaapt. Zodat je ongestoord kunt 
genieten van je nachtrust. De Royal is verkrijgbaar in 
drie varianten: vlak, met een 2-motorige Smart base 
en met een 5-motorige Smart base. De 5-motorige 
versie is uniek, geen enkel ander Auping bed is ver-
krijgbaar in een 5-motorige variant. Je kunt het vol-
gende verstellen: het rugdeel, het onderrugdeel, de 
hoofdsteun, een knieknik en een voetlift.

D
eep black tafeltje

Dark oak hoofdbord
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Original boxspring ― Line hoofdbord ― Royal blue poten

De Original boxspring van 
Auping: zoals een boxspring 
bedoeld is. Tijdloos design en oog 
voor hoogwaardige afwerking. 
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Original boxspring ― Wink hoofdbord ― Royal blue poten

Onze Original boxspring is rijk gevuld en ontbreekt 
aan niets: ze bevat een spiraalbodem én pocket-
veren. Beiden hebben hun eigen voordelen. De 
pocketveren in zowel de boxspring als het matras 
zorgen ervoor dat je ’s nachts makkelijk kan draai-
en. Ze zorgen voor een prettige ondersteuning tij-
dens je slaap. De structuur van de spiraalbodem is 
voor 80 procent open, waardoor de boxspring ex-
tra goed ventileert. Dit geeft je lucht. Zo zorgen de 
pocketveren en spiraalbodem er samen voor dat je 
uitgerust bent.
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Een Auping boxspring is pas echt af met een 
hoofd- en voetbord. Voor de Original boxspring 
kun je kiezen uit 8 hoofdborden en 1 voetbord. 
Want smaken verschillen. Allemaal worden ze 
met de hand gestoffeerd in ons naaiatelier in  
Deventer. Dat zie je, want de hoofdborden zijn 
rondom gestoffeerd. Hierdoor staat de Original 
boxspring óók mooi in het midden van je kamer. 
Een bed dat zelfs aan de achterkant mooi is, dat 
klinkt als een droom. 

Onze vier nieuwste hoofdborden zijn ontworpen 
door de Auping Design Studio in Deventer. Mute is 
een rustig hoofdbord met een subtiele koordbies 
rondom. Dit hoofdbord is makkelijk toepasbaar 
in elke slaapkamer maar zeker niet saai. Wink is 
het eigenwijze broertje van Mute. Het hoofdbord 
heeft rondom een platgestikt kader, de punten 
staan iets omhoog voor een speels karakter. Bold 
is heel stevig en stoer, geschikt voor als je een 
statement wil maken in je slaapkamer. Line is een 
grafisch en kosmopolitisch hoofdbord door het 
verticaal doorgestikte patroon. 

Original boxspring ― Mute hoofdbord

Original boxspring ― Bold hoofdbord

Original boxspring ― Valencia hoofdbord
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Tone is een slanke en eigentijdse 
boxspring. De opeenstapeling van 
kleurtinten in combinatie met de lage box 
geven Auping Tone een slanke uitstraling. 

Tone boxspring ―
 fram

e D
usty red
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Tone boxspring ―
 fram

e C
ool grey

Tone boxspring ― frame Cool grey

De boxspring wordt gedragen door een sterk stalen 
frame met ronde poten. Het comfortabele 5-zone 
matras en de luxe topper zorgen voor perfecte venti-
latie en ondersteuning tijdens het dromen. 

Door verschillende kleurtonen uit dezelfde kleur- 
familie op elkaar te stapelen krijgt Auping Tone haar 
vorm. Het tonale kleurgebruik zorgt voor eenheid en 
bindt de onderdelen van de boxspring visueel bij el-
kaar. Het toevoegen van kleur in combinatie met de 
twee materialen stof en staal maakt deze boxspring 
een échte Auping.
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Tone boxspring ―
 fram

e D
usty red
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Tone boxspringmatras 

De afwerking van Auping Tone is van de hoogste 
kwaliteit. We vinden het belangrijk dat de boxspring 
er niet alleen voor zorgt dat je lekker slaapt, maar 
ook dat ‘ie er mooi uitziet en lang mee gaat. Dat zit 
‘m vaak in kleine details. Zo werken we alle hoeken 
van Auping Tone af met dubbele stiknaden, dat is 
niet alleen extra stevig maar ziet er ook nog eens 
knap uit.
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De Criade is een verfijnde boxspring met 
ranke lijnen. Het stalen frame geeft de 
Criade haar unieke signatuur waarbij de 
horizontale lijn het design draagt.
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Auping heeft een uitgebreide 
stoffencollectie van wel 95 keuzes 
om jouw Criade mee te stofferen. 

Criade boxspring ― Cushion hoofdbord ― frame Pine green

Zachte stoffering en stevig staal: deze com- 
binatie van materialen maakt het design 
van de Criade kenmerkend voor Auping. 
Het sterke frame bestaat grotendeels uit 
gerecycled staal en is van hoogwaardige 
kwaliteit. In onze eigen fabriek in Deventer 
poedercoaten we dit staal in de door jou ge-
kozen kleur. Zo blijft jouw frame slijtvast én 
lekker kleurrijk.
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Criade boxspring ― Plain hoofdbord ― frame Cool grey 

Voor de Criade zijn er vier hoofdborden en drie 
voetborden. Plain: een rechthoekig hoofdbord (en 
voetbord) met een strak, helder design. Bend: een 
tweedelig gebogen hoofdbord (en voetbord) met 
afgeronde details. Square: een hoog hoofdbord (en 
voetbord), doorgestikt en klassiek afgewerkt met 
ronde knopen. Cushion: een zacht en wat losser 
gestoffeerd hoofdbord afgewerkt met langwerpige, 
metalen staafjes die altijd dezelfde kleur hebben als 
het frame van de box.

Criade boxspring ― frame Warm grey
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Kiruna, onze meest luxe 
boxspring, gemaakt met 
natuurlijke materialen.

Kiruna boxspring ― Sami matras ― Sami hoofdbord
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Comfortabele luxe  
om bij weg te dromen.

De luxe Kiruna boxspring heeft een verfijnd ontwerp 
met aandacht voor elk detail en zeer hoogwaardige 
afwerking. 

De unieke Kiruna matrassen hebben maar liefst  
7 zones zodat je lichaam perfect wordt ondersteund 
en jij heerlijk ligt. Het Sami matras heeft een strak-
ke afwerking, terwijl het Unik matras een extra rijke 
uitstraling heeft door sierlijke handvatten, een bies 
rondom en verfijnde zijstiksels.

K
iruna boxspring ―

 Sam
i m

atras ―
 Valencia hoofdbord

Kiruna boxspring ― Unik matras ― Unik hoofdbord

Kiruna topper met wol
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Kiruna boxspring ― Unik matras ― Unik hoofdbord

Maak je Kiruna boxspring af met een Kiruna topper. 
De Kiruna toppers hebben een rijke afwerking, zijn 
gemaakt van natuurlijke materialen zoals zuiver wol en 
paardenhaar en zijn aan de zijkant gestoffeerd zodat 
ze perfect passen bij de boxspring. Er is voor de Kiruna 
keuze uit twee hoofdborden: de ranke en stijlvolle Sami 
en de klassieke Unik. Of combineer met een van de 
hoofdborden van onze Original boxspring.
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Nachtkastjes 
Pixel is een eigentijds nachtkastje dat kleur aan je slaapkamer 
geeft. Het slanke en krachtige ontwerp combineert rechte en 
ronde vormen. Het gebruik van de typische Auping materialen 
hout en staal resulteert in dit mooie en tijdloze nachtkastje. 
De kleuren voor het houten kastje, het stalen frame én het 
ladefrontje zijn afzonderlijk van elkaar te kiezen. Zo kun je dus 
helemaal je eigen favoriete Pixel samenstellen. 

Zet eens een ronde poef in je slaapkamer. 
Handig als tafeltje of als extra zitje. Te 
stofferen in alle Auping stoffen, passend bij 
je boxspring of bed.

Onze sierkussens zijn zowel vierkant als 
rechthoekig verkrijgbaar. De rechthoekige 
kussens hebben doorgestikte vlakken en 
gebombeerde knoopjes.
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Specificaties

Het bed van jouw dromen
Welke stof je kiest voor jouw bed of boxspring bepaalt voor een 
groot deel hoe je slaapkamer eruit komt te zien. Denk er dus maar 
even goed over na. En ben je overdonderd door alle keuzes die er 
zijn? Geen zorgen, in onze winkels kun je alle kleuren en stoffen 
zien en voelen en geven we je graag advies over welke stof goed 
past op de boxspring van jouw keuze. En vanuit huis kun je alle 
stoffen goed bekijken in onze droombedden configurator. Alle vermelde maten kunnen +/- 2 cm afwijken.

N
oa bed Balanced oak

Stel jouw eigen 
droombed samen



Pure white Royal blue Night blueDeep black Dusty redCool grey Sand beigeWarm grey Pine greenBlush Pure white Royal blue Night blueDeep black Dusty redCool grey Sand beigeWarm grey Pine greenBlush
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Original
De Original is ontworpen in 2007 en herontworpen door de Auping Design Studio in 2019. 
In 2014 werd de Auping Original onderscheiden met de award Goed Industrieel Ontwerp (GIO).

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte   200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  55 of 62 cm 
Ruimte onder bed** 8 cm

Tafeltje
Bijpassend, rond houten 
tafeltje 28 cm bij 35 cm

Straight 
Houten hoofdbord

Hoogte vanaf de grond**
8 5 of 95 cm
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 7 cm

Outline
Gestoffeerd hoofdbord
Te stofferen in stof naar keuze 
(uitgezonderd Plecto (E)  
en Sprinkles (E)). 

Hoogte vanaf de grond**
8 5 of 95 cm
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 7 cm

Stitch
Gestoffeerd hoofdbord
Te stofferen in stof naar keuze

Hoogte vanaf de grond**
  8 7 of 97 cm
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 9 cm

Poot

Hoofdbord

Beits en fineer voor het Original tafeltje

Soft white 
oak

Natural 
oak

Chalk grey 
oak

Chocolate 
brown oak

Dark blue 
oak

Midnight 
black oak

Natural 
walnut

Kleuren Lak en poedercoat kleuren

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*   52 of 59 cm
Ruimte onder bed** 20 cm

Tafeltje
Bijpassend zwevend tafeltje 
tafeltje 38 cm bij 36 cm

Hout 
Licht gebogen houten hoofdbord

Hoogte vanaf de grond** 
90 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 8,5 cm

Gestoffeerd
Licht gebogen houten hoofdbord
Te stofferen in stof naar keuze

Hoofdbord

Kleuren

Essential
Ontworpen door Berlijns ontwerpers duo Köhler & Wilms en in 2012 bekroond met de Red Dot Design 
Award, de IF Product Design Award en de onderscheiding Goed Industrieel Ontwerp.

Poot

*gemeten met een Auping Evolve matras van 22 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed

Stel jouw eigen Original samen in 
onze droombedden configurator

Stel jouw eigen Essential samen in 
onze droombedden configurator

Lak en poedercoat kleuren
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Pure 
white

Royal 
blue

Deep 
black

Dusty red

Cool 
grey

Blush

Sand 
beige

Aluminium

Warm 
grey

Pine  
green

Night blue

Soft white 
oak

Natural 
oak

Chalk grey 
oak

Chocolate 
brown oak

Dark blue 
oak

Midnight 
black oak

Natural 
walnut
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Auronde
Ontworpen in 1973 door Frans de la Haye. Erkenning ‘Goed industrieel ontwerp’.

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte* 49, 56 of 62 cm
Ruimte onder bed** 17 cm

Achterelement
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 37 cm
Diepte 16 cm achter het bed

Tafeltje
Is verschuifbaar en daardoor 
te gebruiken als nachtkastje of 
bijvoorbeeld als tafeltje bij het 
voeteneinde 34 bij 42 cm

Deelbaar
lighoogte  56 of 62 cm

Hoofdbord
Hoogte vanaf de grond** 
68 of 78 cm 

Tafeltje met opbergplankje

1-persoons verhoogd
Breedte  90 / 100 cm
Lengte  200 / 210 cm
Lighoogte* 62 cm

Poot

Hoofdbord

Kleuren

Aluminium details

Frame

Hoofdbord

Accessoires

Kleuren

Noa
Ontworpen door de Deense designer Eva Harlou. 

Stel jouw eigen Auronde samen in 
onze droombedden configurator

Beits en fineer

Beits

Soft white 
oak

Chalk grey 
oak

Balanced 
oak

Chocolate 
brown oak

Dark blue 
oak

Midnight 
black oak

Poten
Wiel
Lage poot
Hoge poot

Hout 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  53 of 58 cm* 
Ruimte onder bed** 21 cm

Daybed
Breedte   90 cm
Lengte 210 cm

Tafel
53 bij 36 cm.
In horizontale stand is het tafeltje 32 cm hoog.
In verticale stand is het tafeltje te verstellen in 3 hoogtes: 
53, 59 of 65 cm.

Dicht hoofdbord
Hoogte vanaf de grond** 
83 cm
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 8 cm

Opengewerkt hoofdbord
Hoogte vanaf de grond** 
83 cm
Oversteek aan beide kanten 
van het bed 8 cm

*gemeten met een Auping Evolve matras van 22 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed

Stel jouw eigen Noa samen in 
onze droombedden configurator

Stoffen
Het daybed kan gestoffeerd worden 
in de stof Clara uit stofgroep D.
Zie pagina 106

Lak en poedercoat kleuren
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Royal

Frame

Hoofdbord

Accessoires

Hout
Hoofdbord met afgeronde hoeken, 
afgewerkt met een donker gerookt 
eikenfineer of een licht eikenfineer

Hoogte vanaf de grond** 83 cm 
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 20 cm

Aanhaaktafeltje
43 cm bij 35 cm
28 cm hoog

Gestoffeerd
Gestoffeerd hoofdbord met  
afgeronde hoeken
Te stofferen in stof naar keuze

Hoogte vanaf de grond** 83 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 20 cm

Leeslampje

Kleuren Lak en poedercoat kleuren

Hoofdbord

Pure white

Light oak

Deep black

Dark oak

Sparkling 
bronze

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  57 cm
Ruimte onder bed** 15 cm

Poot

Accessoires

Lamp
Energiezuinig LED leeslampje. Dat je 
makkelijk in de juiste positie buigt.

Original boxspring

Frame

Kleuren

Stoffen
De Original boxspring kan gestoffeerd worden 
met een van de 95 verschillende stoffen uit de 
Auping stoffencollectie. Zie pagina 103 – 107

Dublin
Hoogte vanaf de grond**
95 of 105 cm 

Nice
Hoogte vanaf de grond** 
105, 115 of 125 cm

Portofino
Hoogte vanaf de grond** 
115, 125 of 145 cm

Valencia
Hoogte vanaf de grond** 
 115, 125 of 145 cm

Sienna
Hoogte vanaf de grond**
65 of 75 cm

Hoofdbord

Voetbord

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

Verkrijgbaar in een deelbare variant: een 2 persoons boxspring, 
waarvan je beide delen eenvoudig uit elkaar en naar elkaar toe 
schuift doordat we de poten voorzien van wieltjes.

Lighoogte*  60 of 66 cm
Ruimte onder bed 8 cm

Stel jouw eigen Royal samen onze 
droombedden configurator

Stel jouw eigen Original boxspring samen 
in onze droombedden configurator

*gemeten met een Auping Evolve matras van 22 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed

Mute
Hoogte vanaf de grond** 
105 of 115 cm

Wink
Hoogte vanaf de grond** 
107 of 117 cm

Oversteek aan beide kanten 
van het bed mogelijk voor 
alle hoofdborden: 0 of 10 cm 

Bold
Hoogte vanaf de grond** 
95 of 105 cm 

Line
Hoogte vanaf de grond** 
105, 115 of 125 cm

Lak en poedercoat kleuren



Pure white Royal blue Night blueDeep black Dusty redCool grey Sand beigeWarm grey Pine greenBlushPure white Deep black Cool grey Warm grey Dusty red
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Tone boxspring
Ontworpen door de Auping Studio.

Frame

Hoofdbord

Breedte  160 / 180 cm
Hoogte vanaf de grond** 100 cm

Kleuren Lak en poedercoat kleuren

Stoffen
De Tone boxspring kan gestoffeerd 
worden met de stoffen uit stofgroep A. 
Zie pagina 103

Afmetingen 
Breedte  160 / 180 cm
Lengte  200 / 210 cm
Lighoogte  61 cm gemeten met Tone matras en Tone topper
Ruimte onder bed 8 cm 

Criade boxspring

Frame

Accessoires

Plain
Hoofdbord en voetbord

Hoogte hoofdbord vanaf  
de grond* 90, 100 of 110 cm 

Hoogte voetbord vanaf  
de grond* 70 of 80 cm

Bend
Hoofdbord en voetbord

Hoogte hoofdbord vanaf  
de grond* 105 of 115 cm

Hoogte voetbord vanaf  
de grond* 70 of 80 cm

Square
Hoofdbord en voetbord

Hoogte hoofdbord vanaf 
de grond* 120 of 140 cm

Hoogte voetbord vanaf  
de grond* 70 of 80 cm

Cushion
Hoofdbord 

Hoogte hoofdbord vanaf 
de grond* 115 of 135 cm 

Hoofdbord
en voetbord

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

Metalen frame met aluminium pootjes.

Lighoogte*   60 cm
Ruimte onder bed 12 cm 

Lamp
Energiezuinig LED leeslampje. Dat je 
makkelijk in de juiste positie buigt

Stoffen
De Criade boxspring kan gestoffeerd worden met 
een van de 95 verschillende stoffen uit de Auping 
stoffencollectie. Zie pagina 103 – 107

Kleuren

*gemeten met een Auping Evolve matras van 22 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed

Stel jouw eigen Tone boxspring samen in 
onze droombedden configurator

Stel jouw eigen Criade boxspring samen 
in onze droombedden configurator

Lak en poedercoat kleuren



Pure white Royal blue Night blueDeep black Dusty redCool grey Sand beigeWarm grey Pine greenBlush
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Kiruna boxspring

Frame

Sami
Rondom gestoffeerd, slank hoofdbord.

Hoogte vanaf de grond**
105 cm gemeten 
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 0 cm, 10 cm, of 50 cm

Unik
Rondom gestoffeerd, klassiek hoofdbord. 
Kan afgewerkt worden met stijlvolle 
houtaccenten aan de zijkanten.

Hoogte vanaf de grond**
95 cm of 115 cm 
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 0 cm of 10 cm

Hoofdbord

Accessoires

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

Verkrijgbaar in een deelbare variant: een 2 persoons box-
spring, waarvan je beide delen eenvoudig uit elkaar en naar 
elkaar toe schuift doordat we de poten voorzien van wieltjes.

Lighoogte*   62 of 68 cm
Ruimte onder bed 8 cm 

Stoffen
De Kiruna boxspring kan gestoffeerd worden met 
een van de 95 verschillende stoffen uit de Auping 
stoffencollectie. Zie pagina 103 – 107

Lamp
Energiezuinig LED leeslampje. Dat je 
makkelijk in de juiste positie buigt.

*gemeten met een Auping Evolve matras van 22 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed

Stel jouw eigen Kiruna boxspring samen 
in onze droombedden configurator

Stoffen

Kleuren Lak en poedercoat kleuren



Grid

Grid 68 Dark grey

Grid 1 Natural

Grid 106 Pearl

Grid 153 Denim

Grid 169 Onyx

Grid 176 Sepia

Peach

Peach 13 Mocca

Peach 5 Beige

Peach 47 Royal blue

Peach 51 Khaki

Peach 65 Grey

Peach 66 Graphite

Peach 166 Blossom

Salt

Salt 34 Burgundy

Salt 49 Navy

Salt 51 Khaki

Salt 67 Anthracite

Salt 12 Taupe

Peach 193 Eucalyptus

Salt 102 Ecru

Salt 104 White

Salt 169 Onyx
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Stofgroep A

Dit zijn basisstoffen in unikleuren met subtiele structuren. 
Alle drie de stoffen, Grid, Peach en Salt zijn gemaakt van 
polyester. Onze favoriet in deze stofgroep is de Grid Denim. 
Een prachtige helderblauwe kleur.

95 stoffen om uit te kiezen
De een houdt van lekker lang in bed liggen, de 
ander gooit ’s ochtends meteen alle gordijnen 
open. De een maakt z’n bed netjes elke ochtend 
op en de ander springt eruit en kijkt niet meer 
op. De een gaat voor kleur en de ander houdt 
het juist graag rustig. Dat iedereen anders 
is en dat smaken verschillen moge duidelijk 
zijn. Daarom heeft Auping een uitgebreide 
stoffencollectie van wel 95 keuzes om jouw bed 
en slaapkameraccessoires mee te stofferen. De 
14 stoffen variëren niet alleen in kleur, materiaal 
en structuur, maar onderscheiden zich ook van 
elkaar in duurzaamheid en productiemethode. 



Maze Dew

Points

Maze 2 Cream

Maze 12 Taupe

Maze 67 Anthracite

Maze 167 Zinc

Maze 193 Eucalyptus

Points 1 Natural

Points 181 Stone

Points 92 Blush

Points 16 Caramel

Points 45 Blue

Points 66 Graphite

Dew 193 Eucalyptus

Points 153 Denim

Dew 48 Dark blue

Dew 65 Grey

Dew 67 Anthracite

Dew 149 Steel

Dew 184 Emerald

Facet

Facet 1007 Navy

Facet 1037 Beige

Facet 45 Blue

Facet 50 Mint

Facet 180 Dolphin

Facet 1000 Light grey

Facet 1001 Dark grey

Reflect

Reflect 564 Coral red

Reflect 174 Cool grey

Reflect 184 Black grey

Reflect 224 Sand beige

Reflect 444 Brown

Reflect 464 Dusty red

Reflect 924 Mint green

Reflect 994 Dark green

Reflect 884 Royal blue
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Stofgroep C

Twee warme, rijke en grafische stoffen: Facet en Reflect. 
Beide stoffen worden dichtbij in Europa geproduceerd.

Stofgroep B

Stoffen met bijzondere structuren. De stoffen Points, Maze 
en Dew hebben alle drie een hoog aaibaarheidsgehalte. Zo 
voelt Dew aan als een zachte velours. Points en Maze zijn 
allebei duurzame keuzes.



Clara

Clara 144 Light grey - Grey

Clara 148 Grey

Clara 188 Black - Grey 

Clara 277 Yellow - Light grey

Clara 427 Yellow

Clara 544 Light grey - Orange

Clara 983 Cool grey

Clara 797 Dark blue - GreyClara 793 Forest green

Remix

Remix 753 Rusty blue

Remix 123 Grey

Remix 606 Light blue

Remix 612 Peach

Remix 672 Sienna

Remix 722 Peach blue

Remix 982 Green

Remix 866 Royal blue

Remix 906 Ocean blue

Remix 933 Lime

Re-wool

Re-wool 868 Soft green

Re-wool 128 Sand brown

Re-wool 198 Black grey

Re-wool 378 Brown

Re-wool 758 Royal blue

Re-wool 828 Ice blue

Jaali

Jaali 991 Green

Jaali 101 Cool grey

Jaali 201 Sand beige

Jaali 341 Brown

Jaali 751 Blue

Jaali 781 Royal blue

Plecto

Plecto 224 Beige - Taupe

Plecto 654 Taupe - Blue

Plecto 784 Blue - Orange

Plecto 934 Mint

Sprinkles

Sprinkles 134 Grey

Sprinkles 274 Brown

Sprinkles 754 Blue

Sprinkles 974 Green
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Stofgroep E

Drie luxe en exclusieve stoffen van de Deense stoffenfabrikant 
Kvadrat. De gebreide stoffen Plecto en Sprinkles en het weefsel 
Jaali zijn prachtig om te combineren met de andere stoffen uit 
het Auping assortiment en geven een weldadig gevoel van luxe 
in de slaapkamer. 

Stofgroep D

Drie premium wollen stoffen, alle drie van de Deense 
stoffenfabrikant Kvadrat: Clara, Remix en Re-wool. 
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