
Prijzen in euro’s incl. BTW, geldig vanaf 1 april 2014. Met deze prijskatern vervallen alle vorige uitgaven.
Deze prijskatern wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Het bezit ervan geeft niet het recht tot het bestellen van de hierin vermelde producten.

Een eigentijds en duurzaam design.
De Auping Essential is een bijzonder bedmodel dat past in veel
verschillende interieurs. Het bed is vormgegeven naar essentiële
waarden. Iedereen wil een gevoel van veiligheid ervaren; het geborgen
voelen in je bed door het licht gebogen hoofdbord. Het bed heeft een
frisse, lichte uitstraling door de ranke belijning. De licht gebogen poten
maken het bed op een natuurlijke en vriendelijke manier af.

De materialen die gebruikt zijn voor de Essential zijn aluminium voor de
bedomranding en een combinatie van hout en kunststof voor het
hoofdbord. Deze materialen zijn 100% recyclebaar.

Gecombineerd met de spiraalbodems en matrassen van Auping creëer
je optimaal slaapcomfort.

A u p i n g E s s e n t i a l

Essential night blue Essential carbon blackEssential pure white

Essential rusty red Essential skin

Geeft u deze prijskatern een tweede leven? Na gebruik in de papierbak a.u.b.

Het Cradle to Cradle zilver certificaat is toegekend
aan de Essential, vanwege de materiaalkeuze,
de recyclebaarheid en het productieproces. C2C
zilver houdt in dat meer dan 50% van de gebruikte
materialen hergebruikt / her te gebruiken is.

c2ccertified.com

De erkenning 'Goed Industrieel Ontwerp' is de belang-
rijkste onderscheiding voor industrieel ontworpen
producten in Nederland.

Sinds 1953 is de IF Product Design Award
een van de belangrijkste bekroningen voor
innovatief product design.

De Red Dot Award wordt gezien als de
meest toonaangevende en gerespec-
teerde award op gebied van inter-
nationaal design.



Essential verhogingspoot nabestelling - bestelcode 115H

Het is mogelijk een bestaande Essential te verhogen met 4 losse verhogingspoten.

Bij een 2-persoons uitvoering dient ook de middensteun te worden vervangen
door een hogere.

Hoogte verhogingsset : 69 mm

prijs

set van 4 verhogingspoten 85,-

verhoogde middensteun (typecode 1500) 25,-

Essential - bestelcode ESSENT Designers: Köhler und Wilms

Aluminium omranding met licht gebogen poten.

Buitenwerkse afmetingen : lengte + 5 cm zonder hoofdbord
lengte + 10 cm met hoofdbord
breedte + 5 cm zonder hoofdbord
breedte + 17 cm met hoofdbord
hoogte 30 cm

Lighoogte met Auping spiraalbodem
en Adagio matras : ± 50 cm

Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

Optie: De Essential kan in een hoge variant besteld worden. De verhogingspoten
zijn 69 mm hoog.
Meerprijs bedraagt € 85,- per set.

Attentie: De aangegeven prijzen zijn excl. matrassen.

met vlakke
Auping Spiraalbodem

met handverstelbare
Auping Spiraalbodem

Afmeting 200/210 220 200/210 220

80/90/100 785,- 835,- 935,- 985,-

120 985,- 1.035,- 1.235,- 1.285,-

140 985,- 1.035,- 1.235,- 1.285,-

140* (2 ligvlakken) 1.105,- 1.205,- 1.405,- 1.505,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 1.130,- 1.230,- 1.430,- 1.530,-

met 1-motorige
Auping Spiraalbodem

met 2-motorige
Auping Spiraalbodem

met 3-motorige
Auping Spiraalbodem

Afmeting 200/210 220 200/210 220 200/210 220

80/90/100 1.235,- 1.285,- 1.635,- 1.685,- 2.035,- 2.085,-

120 1.685,- 1.735,- 1.985,- 2.035,- 2.385,- 2.435,-

140 1.685,- 1.735,- 1.985,- 2.035,- 2.385,- 2.435,-

140* (2 ligvlakken) 2.005,- 2.105,- 2.805,- 2.905,- 3.605,- 3.705,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 2.030,- 2.130,- 2.830,- 2.930,- 3.630,- 3.730,-
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2 A u p i n g E s s e n t i a l

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun.

Op deze pagina zijn de prijzen opgenomen van de Essential incl. Auping spiraalbodems. Informatie hierover vindt u in de prijskatern 'Spiraalbodems'.

Attentie: Essential kan niet met Royal spiraalbodems gecombineerd worden.



Essential bedtafeltje - bestelcode 125T

Zwevend kunststof bedtafeltje: gemonteerd aan de omranding.

Gemonteerde hoogte : 30 cm
Breedte tot aan zijprofiel : 37,5 cm
Diepte : 36 cm

Kleuren : Essential kleuren

Wij raden af de Essential bedtafeltjes te combineren met Aureo lampjes, omdat
de lampjes dan op de in- en uitstapplek van het bed worden geplaatst.Essential bedtafeltje 255,-

Essential omranding* - bestelcode 115

Aluminium omranding met licht gebogen poten.

Buitenwerkse afmetingen : lengte + 5 cm zonder hoofdbord
lengte + 10 cm met hoofdbord
breedte + 5 cm zonder hoofdbord
breedte + 17 cm met hoofdbord
hoogte 30 cm

Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen
Spiraalbodems : zie katern Spiraalbodems

Afmeting 200/210 220 Optie: De Essential kan in een hoge variant besteld worden.
De verhogingspoten zijn 69 mm hoog.
Meerprijs bedraagt € 85,- per set.

80/90/100 540,- 540,-

120 590,- 590,-

140 590,- 590,-

140** (t.b.v. 2 ligvlakken) 615,- 615,-

160/180/200**
(t.b.v. 2 ligvlakken)

640,- 640,-

Essential hoofdbord - bestelcode 116

Het hoofdbord is een combinatie van hout en kunststof.

Buitenwerkse maten:
Hoogte gemonteerd hoofdbord vanaf de grond : 90 cm
Breedte : bedbreedte + 17 cm

Bij een gemonteerd hoofdbord dient u rekening te houden met 8,5 cm
op de buitenwerkse afmetingen aan weerszijde i.v.m. gebogen delen.

Kleuren : Essential kleuren

Breedte prijs

80/90/100/120 445,-

140/160/180/200 465,-

A u p i n g E s s e n t i a l 3

* Essential wordt standaard geleverd met Auping spiraalbodems.

** Deze maat is geschikt voor twee 1-persoonsspiraalbodems en wordt standaard geleverd met een middensteun.
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