
Slapen, dromen, wakker worden.
Onze collectie bedden en boxsprings.



Slapen, dromen, wakker worden.
Het licht verandert voortdurend. Bij het vallen  

van de nacht. Of bij het krieken van de dag.  
Het verschilt ook naargelang het seizoen. In het 
voorjaar staat de zon hoog aan de hemel. Terwijl 

ze in het najaar een heel ander kleurenpalet toont. 
En dan is er nog het licht dat weerspiegelt op 

de zee. Waar de zon opkomt en weer ondergaat 
achter de horizon ...

Auping, met liefde.
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Al meer dan 130 jaar werkt Auping aan de beste manieren om 
uit te rusten. Dat doen we niet zomaar. Wij geloven dat een 
uitgeruste wereld een betere wereld is. Een mooiere ook.

Ben je goed uitgerust? Dan merk je 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 het. Al lang zelfs. En toch besteden de meeste 
mensen te weinig aandacht aan rust en wat je ervoor nodig hebt. 
Een goed bed, om te beginnen. Maar hoe vind je het bed dat het 
beste bij je past? Bij jouw lichaam en voorkeuren?

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

Zo zorgen we dat elke morgen beter is dan gisteren. Een Auping 
is dus niet zomaar een bed of een matras. Wij zijn er rotsvast van 
overtuigd: een uitgeruste wereld is een mooiere wereld.

Auping rust de wereld uit.
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In je slaapkamer gebeurt zóveel meer dan slapen.

Het is de plek waar je elkaar altijd weer terugvindt.
Waar je elkaar met liefde verzorgt en troost. 
En waar je het leven viert.

Daar is een Auping bed voor gemaakt.



Dicht bij huis
Onze groene fabriek staat in Deventer, 
Nederland. Omdat we graag zo lokaal 
mogelijk produceren en weten waar onze 
materialen vandaan komen. Daarom halen 
we alles zoveel mogelijk dicht bij huis. 
Een selectie:

Kunststof                             
Kessel (NL)

Staal                                 
Berrioplano (SP)

Aluminium                        
Brasov (RO)

Lakken en beitsen              
Weilburg (DE)

Aluminium                       
Roermond (NL)

Hout                                
Cehu Silvanei (RO)

Metaal                                
Hengelo (NL)



‘Achter het ontwerp van de Essential 
schuilt verantwoordelijkheid. Duurzaam 
ontworpen en geproduceerd. Tijdloos 
ook door het vanzelfsprekende ontwerp 
en de subtiele emotie.’
Claudia Köhler & Irmy Wilms-Haverkamp

Designers voor Auping
Köhler & Wilms is een interdisciplinaire 
ontwerpstudio. Sinds 1996 ontwikkelen Claudia 
Köhler & Irmy Wilms-Haverkamp meubilair dat 
door miljoenen mensen wordt gebruikt. Hun doel? 
Producten maken waarvan mensen blij worden. 
Producten die duurzaam zijn door hun tijdloosheid 
en tegelijk ook veelzijdig. Voor Auping ontwierp het 
designerduo de met meerdere awards bekroonde 
Auping Essential. Dat bed staat voor innovatie en 
duurzaamheid in een eigentijds en aantrekkelijk, 
haast iconisch jasje. Door de onderlinge 
verhoudingen en organische vormen oogt dit 
bedmodel vriendelijk en natuurlijk. “Wij vinden het 
belangrijk dat de Essential in uiteenlopende stijlen 
en interieurs past en zo een lange levensduur heeft.”

Welke designers nog meer werken voor Auping lees je op: 
auping.com/nl-be/auping-design
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Sinds 1888
Al meer dan 130 jaar zijn we verbonden aan Deventer, 
Nederland. Johannes Auping was een hardwerkende 
smid in Deventer. In 1888 vroeg de directeur van een 
ziekenhuis hem 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 uit tot een matrassen- en 
beddenfabrikant die vakmanschap hoog in het vaandel 
voerde. Auping kreeg in 1988 het predicaat ‘koninklijk’.
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Onze designklassiekers
Sinds de oprichting van Auping staan duurzaamheid 
en innovatief design centraal. De filosofie van 
Johannes Auping heeft het bedrijf gevormd vanaf 
het eerste bed dat hij ontwierp. De geschiedenis 
van Auping bevat meerdere designklassiekers. 
Deze selectie drukte een stempel op de design 
heritage van Auping.

1890

Ziekenhuisledikant No. 17
In opdracht van het Amsterdamse 
Burgerziekenhuis past Johannes Auping het 
ledikant aan dat hij ontwierp in 1888. Het 
nieuwe ziekenhuisledikant No. 17 bestaat uit 
uitneembare houten schotten en ijzerwerk. Die 
onderdelen konden toen al in een kleur naar 
keuze worden geleverd.

19651953 1954

Couchette
De Couchette, ontworpen door Friso Kramer, 
biedt veel mogelijkheden. Het multifunctionele 
product is zowel een (day)bed als een bank 
met afneembare kussens en een geïntegreerd 
zwevend tafeltje. Het heeft een geometrische 
vorm, en de poten op de hoeken geven de 
Couchette een heldere en krachtige uitstraling.

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 er 
perfect in. Met de komst van de Cleopatra was 
er sprake van echte industriële vormgeving. 
Het is het eerste bed dat in serie werd 
geproduceerd. Gemaakt van staal en met een 
houten ornament.

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

1973

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 om in te slapen, 
maar ook om te lezen of televisie te kijken.
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Essential
De Essential is ontworpen door het Berlijnse 
designduo Köhler & Wilms met als doelstelling:
een mooi, tijdloos en duurzaam bed. Duurzaam 
dankzij herbruikbare materialen en een ontwerp 
dat lang meegaat.

2012

Criade
Het Auping designteam zocht een alternatief 
voor de traditionele boxspring. Het ging aan 
de slag met de typische Auping combinatie 
van materialen en de kenmerkende horizontale 
lijnen. Die zijn al te zien in eerdere ontwerpen 
zoals de Cleopatra (1953).

Original
De Original is een minimalistisch vormgegeven 
bed met sterke lijnen en een elegante 
uitstraling. Het is geïnspireerd op een van  
de eerste ontwerpen van Auping: de Cleopatra. 
Het ontwerp stamt uit 2007 en is sinds  
1 oktober 2019 verkrijgbaar in de 10 Auping 
kleuren met 3 nieuwe hoofdborden.

2013 2019
Collectie
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Ori
De Original is een minimalistisch 
vormgegeven bed met sterke lijnen 
en een elegante uitstraling. Het is 
geïnspireerd op een van de eerste 
ontwerpen van Auping: de Cleopatra.
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De Original heeft een sterk frame van staal en 
aluminium, met afgeronde hoeken voor een elegante 
uitstraling. Het bestaat in tien verschillende kleuren. 
Grote kans dus dat je jouw lievelingskleur vindt. Het 
frame wordt altijd gecombineerd met de zwarte 
Auping spiraalbodem. Met verhogingspootjes in 
een andere kleur voeg je contrast toe aan het bed. 
Of je kiest dezelfde kleur voor meer harmonie.

Er zijn drie hoofdborden die perfect passen bij het 
ontwerp van de Original: twee gestoffeerde en een 
houten.
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Original bed Forest green ― Outline hoofdbord ― verhogingspootjes Coral red

Original bed Blush
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O
riginal bed D

eep black ―
 Stitch hoofdbord

Het bijpassende ronde houten tafeltje lijkt te zwe-
ven aan het strakke stalen frame. Ondanks het klei-
ne formaat is de keuze in afwerking groot. Maar 
liefst zestien kleuren.

Original bed Deep black ― Outline hoofdbord ― tafeltje Burgundy oak

Original tafeltjes
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Es
Onze Essential is het eerste volledig 
recycleerbare bed ter wereld. En dat is niet 
het enige rustgevende aan dit bed. Door de 
verfijnde en minimalistische vormen past 
het onopvallend in elke kamer.
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Essential bed N
ight blue

De verfijnde Essential heeft een minimalistisch 
design. Een modern ontwerp dat rust brengt in 
elke slaapkamer en perfect aansluit bij huidige 
trends. Je rust al uit als je ernaar kijkt. Bovendien 
is de Essential het eerste volledig recycleerbare 
bed ter wereld. Het is makkelijk te demonteren, 
grotendeels in aluminium en met onderdelen die 
haast allemaal herbruikbaar zijn. De subtiele, taps 
toelopende poten dragen het bed op elegante 
wijze. Terwijl het zachte, gebogen hoofdbord je 
optimaal ondersteunt. Het hoofdeinde stofferen we 
met de hand voor een perfecte pasvorm. Gezellig 
om tegenaan te kruipen. Met een kopje thee, of je 
geliefde. Es
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‘Wij vinden het belangrijk dat de Essential in 
uiteenlopende stijlen en interieurs past en zo 
een lange levensduur heeft’.
KÖhler & Wilms

Essential bed Night blue
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De Essential is het eerste cradle-to-cradle 
gecertificeerde bed ter wereld. We hebben er 
een bronzen C2C-certificaat voor ontvangen. Dat 
betekent dat we voldoen aan strenge eisen op 
het gebied van veiligheid en herbruikbaarheid van  
materialen.

Het is helemaal aan jou hoe je het hoofdbord wilt 
hebben: gelakt of gestoffeerd, in jouw lievelingskleur 
of 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.
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De Auronde is een echte 
designklassieker gemaakt 
van oersterk hout met 
kenmerkende aluminium 
details. In 1973 ontworpen 
door Frans de la Haye. 

Aur
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Auronde bed achterelement Royal blue

Door zijn unieke vormgeving is de Auronde al 45 jaar 
‘mee met zijn tijd’. De destijds vernieuwende ronde 
vormen zijn van een uitzonderlijke tijdloosheid. 
De kenmerkende aluminium verbindingsdelen 
vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerp, 
net zoals de ruime kleurkeuze. De vele kleuren en 
de drie accessoires maken het bed compleet. Het 
achterelement van de Auronde is een waardevol 
accessoire met twee tafeltjes die verbonden zijn 
aan het hoofdeinde van het bed. Zo heb je ruimte 
voor alles wat je ’s nachts dicht bij je wilt hebben. 
Een nachtlampje bijvoorbeeld.

Auronde bed Blush ―
 oogjes C

lay
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Auronde bed N
atural w

alnut ―
 oogjes D

eep black ―
 achterelem

ent N
atural w

alnut

45 jaar na de introductie van de Auronde heeft 
Frans de la Haye een nieuw hoofdbord ontworpen. 
Het is een strak hoofdbord met afgeronde hoeken 
en past daardoor perfect bij het bed. Het tafeltje 
van gebogen beukenmultiplex 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, 
vijf beitsen op eikenfineer, of een walnootfineer. 
Kies voor de aluminium oogjes een kleur die matcht 
of contrasteert.

De Auronde 
is gemaakt 
van oersterk 
beukenhout.

Auronde bed Natural oak ― oogjes Night blue ― hoofdbord Natural oak

Auronde bed Golden yellow oak ― tafeltje Golden yellow oak
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De Match heeft de perfecte 
balans tussen comfort, 
eigenheid en tijdloos design.
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De Match stel je volledig samen volgens jouw wensen 
en voorkeuren. Kies voor een rechte of een gebogen 
omranding, aluminium of hout, rechte of gebogen poten.
Het frame is verkrijgbaar in de tien Auping kleuren. 
En het bed kan optioneel worden uitgebreid met een 
hoofdbord en zwevende nachtkastjes aan het frame.
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Match bed Pure white

M
atch bed C

ool grey ―
 recht hoofdbord
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In onze fabriek in Deventer, Nederland, poeder- 
coaten we het aluminium frame in een van de tien 
beschikbare kleuren. Die bewerking maakt het 
frame kleurrijk en slijtvast.

M
atch bed W

arm
 grey ―

 gebogen hoofdbord

Ga voor contrast of 
net een veilige kleur 
in je slaapkamer.
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De Royal biedt ultiem individueel 
slaapgenot. En dat dankzij 
technologische slimmigheidjes 
en vijf zones in de spiraalbodem. 
Je stelt ze in op jouw lichaam. 
Zo past de schouderzone in 
de spiraalbodem zich aan je 
slaaphouding aan. Het bed is 
volledig te personaliseren qua 
design en comfort.
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De Royal is een modern bed met een exclusief 
ontwerp dankzij 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. Dankzij de vele 
kleur- en stofferingsopties zet je het bed volledig 
naar je hand. Het stalen frame wordt gepoedercoat 
in een van deze drie kleuren: Deep black, Pure white 
of Sparkling bronze. De gebogen aluminium poten 
kunnen we voorzien van een cover in lederlook of 
een Kvadrat stof.

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

Royal bed Pure white ― gestoffeerd hoofdbord ― tafeltje Pure white
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Deep black tafeltje

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

De Royal is het eerste bed dat zich dankzij 
technologische slimmigheidjes aanpast aan jouw 
slaaphouding. Zo geniet je ongestoord 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 verkrijgbaar 
in die variant. Je kunt volgende onderdelen 
verstellen: rugdeel, onderrugdeel, hoofdsteun, 
knieknik en voetlift.

R
oyal bed D

eep black ―
 gestoffeerd hoofdbord ―

 tafeltje D
eep black
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De Original boxspring van Auping: zoals 
een boxspring hoort te zijn. Tijdloos design 
en oog voor een hoogwaardige afwerking.

O
riginal boxspring ―

 D
ublin hoofdbord 
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Original boxspring ― Dublin hoofdbord 

Onze Original boxspring is rijkelijk gevuld en 
uitgerust met een spiraalbodem en pocketveren. 
Beide hebben unieke voordelen. De pocketveren 
in de boxspring en de matras zorgen ervoor dat 
je ’s nachts moeiteloos beweegt. Ze garanderen 
een prettige ondersteuning tijdens je slaap. De 
structuur van de spiraalbodem is voor 80 procent 
open. Daardoor ventileert de boxspring extra 
goed. Zo zorgen de pocketveren en spiraalbodem 
er samen voor dat je uitgerust wakker wordt.
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O
riginal boxspring ―

 Valencia hoofdbord

Original boxspring ― Valencia hoofdbord

Original boxspring ― Dublin hoofdbord 

Een Auping boxspring is pas echt af met een hoofd- 
en voetbord. Voor de Original boxspring kies je uit 
vijf hoofdborden en één voetbord. Allemaal met de 
hand gestoffeerd in ons naaiatelier in Deventer. Dat 
zie je, want de hoofd- en voetborden zijn rondom 
gestoffeerd. Zo oogt de Original boxspring ook fraai 
in het midden van je kamer. Een bed dat zelfs aan 
de achterkant mooi is? Het klinkt als een droom.

De afwerking van een Auping boxspring is van de 
hoogste kwaliteit. Cruciaal om een goede nachtrust 
te verzekeren, er aantrekkelijk uit te zien én lang 
mee te gaan. Het zit vaak in details. Zo voegen we 
bijvoorbeeld mooie lussen en knopen toe om te 
voorkomen dat de topper en de matras verschuiven.
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Auping Tone is een slanke en eigentijdse 
boxspring. De opeenstapeling van 
kleurtinten in combinatie met de lage box 
geven Auping Tone een ranke uitstraling.
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Tone boxspring ―
 fram

e C
oral red 

De boxspring wordt gedragen door een sterk 
stalen frame met ronde poten. De comfortabele 
5-zonematras en luxueuze topper zorgen voor 
perfecte ventilatie en ondersteuning tijdens je slaap.

Door verschillende tonen uit dezelfde kleurfamilie 
op elkaar te stapelen, krijgt Auping Tone zijn unieke 
uitstraling. Het tonale kleurgebruik zorgt voor eenheid 
en een visuele verbinding tussen de onderdelen van 
de boxspring. De toevoeging van kleur in combinatie 
met de materialen stof en staal maakt van deze 
boxspring een échte Auping.

Tone boxspringmatras 
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Tone boxspring ― frame Cool grey
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De afwerking van Auping Tone is van superieure 
kwaliteit. We vinden het belangrijk dat de boxspring 
een goede nachtrust verzekert, er mooi uitziet én 
lang meegaat. Het zit hem vaak in de details. Zo 
werken we alle hoeken van Auping Tone af met 
dubbele stiknaden. Extra stevig en nog knap ook.

58 59



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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riade boxspring ―
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Criade boxspring ― Square hoofdbord ― frame Warm grey 

Criade boxspring ― Cushion hoofdbord ― frame Forest green

Zachte stoffering en stevig staal: deze combinatie 
van materialen maakt het design van de Criade 
typisch Auping. Het sterke frame bestaat 
grotendeels uit gerecycleerd staal en is van 
hoogwaardige kwaliteit. In onze fabriek in Deventer 
poedercoaten wij het staal in jouw favoriete kleur. 
Voor een slijtvast en kleurrijk frame.
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Criade boxspring ― Bend hoofdbord

Criade boxspring ― Square hoofdbord

De verfijnde poten geven het 
design van de Criade een luchtige 
uitstraling, terwijl het stalen frame 
voor een stevige basis zorgt.

Criade boxspring ― Plain hoofdbord ― frame Deep black 

Voor de Criade kies je uit vier hoofdborden en drie 
voetborden. Plain: een rechthoekig hoofd- en voetbord 
met een strak, helder design. Bend: een tweedelig 
gebogen hoofd- en voetbord met afgeronde details. 
Square: een hoog hoofd- en voetbord, doorgestikt en 
klassiek afgewerkt met ronde knopen. Cushion: een 
zacht en wat losser gestoffeerd hoofdbord afgewerkt 
met langwerpige metalen staafjes in dezelfde kleur 
als het frame van de box.
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Kiruna, onze meest luxueuze 
boxspring, gemaakt met 
natuurlijke materialen.
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Comfortabele luxe  
om bij weg te dromen.

De luxueuze Kiruna boxspring heeft een verfijnd 
ontwerp met aandacht voor details en een 
hoogwaardige afwerking.

De unieke Kiruna matrassen hebben maar liefst
7 zones om je lichaam perfect te ondersteunen 
zodat jij heerlijk ligt. De Sami matras heeft een 
strakke afwerking. Terwijl de Unik matras een extra 
rijke uitstraling heeft door sierlijke handvatten, een 
bies rondom en verfijnde zijstiksels.
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Maak je Kiruna boxspring af met een Kiruna topper. 
Die heeft een rijkelijke afwerking en is gemaakt 
van natuurlijke materialen zoals zuivere wol en 
paardenhaar. Omdat ze aan de zijkant gestoffeerd 
zijn, passen ze perfect bij de boxspring. Er is voor 
de Kiruna keuze uit twee hoofdborden: de ranke en 
stijlvolle Sami en de klassieke Unik.

Kiruna boxspring ― Unik matras ― Sami hoofdbord70 71



Nachtkastjes 

Pixel is een eigentijds nachtkastje dat kleur geeft 
aan je slaapkamer. Het slanke en krachtige ontwerp 
combineert rechte en ronde vormen. Dankzij de 
typische Auping materialen hout en staal is het 
nachtkastje mooi en tijdloos.

Wat denk je van een ronde poef naast je bed? Te 
bekleden in alle Auping stoffen, passend bij je 
boxspring of bed.
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Pixel nachtkastjes en Auping poefjes
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Onze spiraalbodem
Een goede bedbodem is essentieel voor je nacht-
rust. Want als jij én je matras de beste ondersteuning  
krijgen, slaap en droom je heerlijk. Met de juiste bedbo-
dem ademt je matras ook beter en gaat ze langer mee.

Drie voordelen van een Auping spiraalbodem:
•  De spiraalbodem met 80 % open ruimte ventileert  

beter dan om het even welke andere bedbodem.
•  De dwarsgespannen spiraal zorgt met 10.000 onder-

steuningspunten voor de perfecte ondersteuning.
•  De spiraalbodem in ijzersterk staal garandeert een  

leven lang wegdromen.

Wel zo slim
Al onze elektrisch verstelbare bodems zijn ‘Smart’. Ze 
doen veel meer dan optimale ventilatie en ondersteuning 
bieden. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer wakker te liggen 
van je snurkende partner dankzij de antisnurkfunctie. En 
de slimme wekker zorgt voor rustig ontwaken wanneer je 
het lichtst slaapt. Je kunt je bed zelfs aansluiten op alle 
andere slimme apparaten in huis.
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Onze matrassen
Door grondig te kijken en te luisteren naar jouw 
persoonlijke eigenschappen en voorkeuren, maken we 
matrassen voor een optimale nachtrust. Betrouwbaar, 
duurzaam en persoonlijk. Want iedereen is nét even 
anders. Alle Auping matrassen zijn verkrijgbaar in de 
gangbare afmetingen. En zelfs in de lengtemaat 220 cm.

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

De nieuwste ontwikkeling in de evolutie van slaap is 
Auping Evolve. Dit is de eerste circulaire matras ter 
wereld, ontwikkeld door Auping en DSM - Niaga. Een 
matras zonder schuim en zonder lijm, waarvan de 
materialen altijd hergebruikt kunnen worden voor een 
nieuwe matras. Een verademing voor jou én de wereld.
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Duurzaam dromen
Een duurzame wereld, daar dromen wij van. Een 
wereld waarin niks wordt verspild, en 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 maken we onze dromen waar.

Bij Auping zit rust zit in alles wat we doen. We maken 
onze bedden en matrassen zo duurzaam mogelijk 
in onze groene fabriek in Deventer, Nederland. Zo 
kan ook het milieu een beetje uitrusten. 
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Hout
Oersterk beuken vormt de basis van onze houten 
bedden. Bij Auping kiezen we altijd voor duurzame 
en kwalitatieve materialen. Want we geloven dat je 
beter slaapt in een bed gemaakt met aandacht voor 
de wereld om je heen. Het beukenhout van onze 
Auronde is opgebouwd uit wel 15 lagen. Oersterk 
om heel lang mee te gaan.
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Specificaties

Een Auping is maatwerk, handwerk, vakwerk. 
Dat maakt een Auping zo bijzonder. Elk bed 
wordt gemaakt met oog voor detail, het milieu 
en de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat elke 
morgen beter is dan gisteren.82



Original
In 2014 werd de Auping Original onderscheiden met de award Goed Industrieel Ontwerp (GIO). 

Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte   200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  53 of 60 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

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

Stitch
Gestoffeerd hoofdbord

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

Poot

Hoofdbord

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*   50 of 57 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.
Gestoffeerd in een stof naar keuze.

Hoofdbord

Beits en fineer voor Original tafeltje

Golden  
Yellow oak

Natural 
oak

Poppy red 
oak

Burgundy 
oak

Royal blue 
oak

Natural 
walnut

Kleuren

Pure white Clay Night blueDeep black Coral redCool grey Rusty redWarm grey Forest 
green

Blush

Lak- en poedercoatkleuren

Pure white Clay Night blueDeep black Coral redCool grey Rusty redWarm grey Forest 
green

Blush

Lak- en poedercoatkleurenKleuren

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

Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Poot

 * gemeten met een Auping Adagio matras van 20 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed
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Auronde 
Ontworpen door Frans de la Haye. Erkenning 'Goed industrieel ontwerp'.

Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Frame

Accessoires

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  

140 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte* 47, 54 of 60 cm

Achterelement

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

Tafeltje
Verschuifbaar en daardoor te 
gebruiken als nachtkastje of 
als tafeltje bij het voeteneinde 
34 bij 42 cm.

Deelbaar
Lighoogte* 54 of 60 cm

Hoofdbord

Hoogte vanaf de grond** 
68 of 78 cm 

Auronde tafeltje
met lectuurhouder

1-persoons verhoogd
Breedte  90 / 120 cm
Lengte  200 / 210 cm
Lighoogte* 60 cm

Poot

Hoofdbord

Poten
Keuze uit 2 aluminium poten:  
recht of gebogen.

Frame

Hout 
Frame van massief beukenhout, de  
panelen zijn aan de onderkant afgerond.

Breedte   80 / 90 / 100 / 120 /  
140 / 160 / 180 / 200 cm

Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  54 cm

Aluminium
Frame van aluminium panelen
met afgeronde hoeken.

Tafeltje
Zwevend nachtkastje met lade 
40 cm bij 40 cm
10 cm hoog

Recht
Smal, strak vormgegeven hoofdbord. 
afgewerkt met aluminium hoeken.

Hoogte vanaf de grond**
76 of 82 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 26 cm

Gebogen
Hoofdbord van gelaagd beukenhout 
met afgeronde hoeken.

Hoogte vanaf de grond**
84 of 90 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 4 cm

Hoofdbord

Pure white

Blush

Deep black

Coral red

Cool grey Clay

Rusty red Aluminium

Warm grey Forest 
green

Night blue

Accessoires

Kleuren

Kleuren

Pure white Clay Night blueDeep black Coral redCool grey Rusty redWarm grey Forest 
green

Blush

Lak- en poedercoatkleuren

Beits en fineer

Golden  
Yellow oak

Natural 
oak

Poppy red 
oak

Burgundy 
oak

Royal blue 
Oak

Natural 
walnut

Pure white Clay Night blueDeep black Coral redCool grey Rusty redWarm grey Forest 
green

Blush

Lak- en poedercoatkleuren

Match 
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

 * gemeten met een Auping Adagio matras van 20 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed
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Royal
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

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
15-laags beukenhout (FSC) 
43 cm bij 35 cm
28 cm hoog

Gestoffeerd
Gestoffeerd hoofdbord met 
afgeronde hoeken.

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

Leeslampje

Kleuren Lak- en poedercoatkleuren Stoffen

Pure white Deep black Sparkling 
bronze

Afmetingen 
Breedte   80 / 90 / 100 / 160 / 180 / 200 cm
Lengte  200 / 210 / 220 cm
Lighoogte*  55 cm

Poot

0124 0645 0915

Het Royal hoofdbord kan gestoffeerd worden 
met Kvadrat Steel Cut Trio in drie kleuren.  
En in Crush White, Onyx en Khaki uit stofgroep A. 
Zie pagina 93.

Accessoires

Lamp
Energiezuinig ledleeslampje dat je 
makkelijk in de juiste positie buigt.

Original boxspring
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Boxspring

Kleuren Stoffen
De Original boxspring kan gestoffeerd worden met 
de 89 verschillende stoffen uit stofgroep A, B en C. 
Zie pagina 93, 94 en 95.

Dublin
Hoofdbord

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

Dominica
Hoofdbord

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

Nice
Hoofdbord

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

Portofino
Hoofdbord

Hoogte vanaf de grond**  
125, 145 of 165 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 0 of 10 cm

Valencia
Hoofdbord

Hoogte vanaf de grond** 
 115, 125 of 145 cm
Oversteek aan beide kanten  
van het bed 0 of 10 cm

Sienna
Voetbord

Hoogte vanaf de grond**
65 cm of 75 cm

Hoofdbord
en voetbord

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

Verkrijgbaar in een deelbare variant: een 2-persoonsboxspring, 
waarvan je beide delen eenvoudig uit elkaar en naar elkaar toe 
schuift dankzij de poten met wieltjes.

Lighoogte*  58 of 64 cm

 * gemeten met een Auping Adagio matras van 20 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed
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Criade boxspring
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Boxspring

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*   57 cm

Lamp
Energiezuinig ledleeslampje dat je 
makkelijk in de juiste positie buigt.

Stoffen
De Criade boxspring kan gestoffeerd worden met 
de 89 verschillende stoffen uit stofgroep A, B en C. 
Zie pagina 93, 94 en 95.

Kleuren

Pure white Clay Night blueDeep black Coral redCool grey Rusty redWarm grey Forest 
green

Blush

Lak- en poedercoatkleuren

Tone boxspring
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Boxspring

Hoofdbord

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

Kleuren Lak- en poedercoatkleuren Stoffen
De Tone boxspring kan gestoffeerd 
worden met de stoffen Crush, Heaven en 
Peach uit stofgroep A. Zie pagina 93.

Pure white Deep black Cool grey Warm grey Coral red

Afmetingen 
Breedte  160 / 180 cm
Lengte  200 / 210 cm
Lighoogte  61 cm gemeten met Tone matras en Tone topper.

 * gemeten met een Auping Adagio matras van 20 cm
**gemeten bij de laagste variant van het bed
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Kiruna boxspring
Stel jouw eigen droombed samen op configurator.auping.com

Boxspring

Sami
Rondom gestoffeerd, slank hoofdbord.

Hoogte vanaf de grond** 105 cm 
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-persoonsbox-
spring, waarvan je beide delen eenvoudig uit elkaar en naar 
elkaar toe schuift dankzij de poten met wieltjes.

Lighoogte  69 of 75 cm

Kleuren Stoffen
De Kiruna boxspring kan gestoffeerd worden met 
de 89 verschillende stoffen uit stofgroep A, B en C. 
Zie pagina 93, 94 en 95.

Crush

Crush 104 White

Crush 60 Light grey

Crush 51 Khaki

Crush 23 Ocre

Crush 123 Espresso

Crush 169 Onyx

Heaven

Heaven 03 Sand

Heaven 101 Ivory

Heaven 65 Grey

Heaven 56 Petrol

Heaven 67 Anthracite

Heaven 66 Graphite

Heaven 169 Onyx

Peach

Peach 05 Beige

Peach 02 Cream

Peach 51 Khaki

Peach 166 Blossom

Peach 47 Royalblue

Peach 65 Grey

Peach 66 Graphite

Irregular

Irregular 40 Ashgrey

Irregular 124 Shitake

Irregular 36 Carmine

Irregular 50 Mint

Irregular 168 Plumb

Irregular 67 Anthracite

Honeycomb

Honeycomb 11 Cappucino

Stofgroep A

Dit zijn basisstoffen, veelal polyester, in unikleuren 
met subtiele structuren. Favoriet in deze collectie is 
de Irregular: een licht gekleurde 100 % polyesterstof 
met een onregelmatig effect.

Honeycomb 65 Grey

Honeycomb 67 Anthracite

Honeycomb 169 Onyx

Honeycomb 112 Ginger

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

**gemeten bij de laagste variant van het bed
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Stofgroep B

Dit zijn stoffen met bijzondere structuren van onder 
andere wol, katoen en polyester. Een favoriet in deze 
collectie is de Points stof. Gemaakt van gerecycleerd 
garen afkomstig van kledinginzameling of stofresten.

Stofgroep C

Dit zijn duurzame wollen stoffen van de Deense 
stoffenfabrikant Kvadrat. Favoriet in deze collectie 
is de Molly: een ongeverfde en ongebleekte stof in 
de kleuren van een schaap.

Coast ClaraFacet

Points

Touch

Coco
Coast 51 Khaki Clara 144 Light grey - Grey Remix2 242 Light Brown

Coast 14 Army Clara 643 Grey - Pink Remix2 123 Grey

Coast 53 Olive Clara 544 Light grey - Orange Remix2 152 Black White

Coast 95 Coral Clara 277 Yellow - Light grey Remix2 612 Peach

Coast 153 Denim Clara 548 Orange - Grey Remix2 933 Lime

Coast 169 Onyx Clara 933 Black - Green Remix2 753 Rusty blue

Coco 180 Dolphin

Clara 188 Black - Grey

Coco 102 Ecru

Clara 884 Grey - Blue

Coco 03 Sand

Coco 156 Hunter

Coco 158 Niagara

Coco 67 Anthracite

Coco 48 Darkblue

Coast 178 Nightshade Clara 888 Blue - Grey Remix2 672 Sienna

Touch 5 Beige

Touch 84 Clay

Touch 52 Pistachio

Touch 50 Mint

Touch 167 Zinc

Touch 108 Wood

Touch 79 Charcoal

Points 1 Natural

Points 181 Stone

Points 166 Blossom

Points 16 Caramel

Points 34 Burgundy

Points 162 Forest

Facet 1001 Dark Grey Points 123 Espresso

Facet 1003 Black

Facet 180 dolphin

Facet 1000 Light Grey

Facet 50 Mint

Facet 14 Army

Facet 1008 Taupe

Molly

Molly 154 Grey Oblique

Molly 194 Brown grey Oblique

Molly 196 Off grey dot

Molly 160 Off Grey

Molly 190 Dark Brown

Remix2 362 Purple

Remix2 954 Brown

Remix 2
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