
Ons matrassenassortiment
Een goede nachtrust valt of staat bij een goede matras. Maar wat voor
de één een goede matras is, is dat niet per sé voor de ander. Een
nieuwe matras kopen is niet makkelijk. Daarom is het belangrijk om te
weten wat je fijn vindt aan een matras en wat goed voor je is.

Om er achter te komen wat belangrijk voor je is, zijn er 5 thema’s die
je als handvat kunt gebruiken;
· Ventilatie en Ondersteuning
· Comfort en liggevoel
· Temperatuur en klimaat
· Hygiëne en wasbaarheid
· Allergieën en irritaties

Op basis van jouw persoonlijke voorkeuren èn de expertise van de Auping Adviseur, kom je tot de matras die perfect bij je past.

Ventilatie en ondersteuning (Auping AVS® actieve ventilatie en support)
Als je regelmatig en moeiteloos kunt draaien, dan ga je steeds beter slapen. Hierdoor wordt de bloedcirculatie gestimuleerd, je gewrichten
worden soepeler en kan je huid beter ademen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je matras de juiste ondersteuning geeft. Welk matras
het beste past, kun je onder andere bepalen op basis van je gewicht, lengte, slaaphouding en de stand van je wervelkolom.

Alle Auping matrassen zijn in de ergonomische kern opgebouwd uit DPPS® pocketveren en verdeeld in verschillende (extra) zones, met
uitzondering van de Dublin en Kiruna matrassen.

Wie kiest voor Auping kiest voor de perfectie van het ventilerende en ondersteunende AVS® systeem. Door oplopende prestaties van het
materiaal dat in de matrassen gebruikt wordt, ventilerende en ondersteunende eigenschappen, is AVS® in de opbouw van het assortiment
steeds beter vertegenwoordigd.

Toppers
De topmatras is een extra comfortlaag die op de gestoffeerde matrassen gebruikt kan worden. Er is hierbij keuze uit 4 verschillende
toppers met elk hun eigen specifieke comfort.

A u p i n g Ma t r a s s e n

Prijzen in euro’s incl. BTW, geldig vanaf 17 maart 2016. 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.

DPPS® veer
* DPPS® = Dynamic Progressive Pocket Spring

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



A u p i n g Ma t r a s s e n
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Welke matrashardheid past het best bij u.

Onderstaande grafiek geeft een advies in de keuze voor de hardheid van een matras. De informatie is gebaseerd op body-mass index (BMI). Deze index houdt rekening met
de verhouding tussen lengte en gewicht van een persoon. De uitkomst van deze verhouding is vertaald naar een hardheidsklasse (soft, medium, firm of extra firm).
De grafiek is indicatief en dient als hulpmiddel bij het vaststellen van de juiste hardheid.

soft extra firmfirmmedium
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Dublin gestoffeerd

Matras Dublin gestoffeerd - bestelcode BMDBLN

Hardheid : soft, firm

Tijk : elastisch gebreid dubbeldoek
Toplaag : wol/polyester mix 400 gr/m2

Comfortlaag : HR schuim
Kern : 3 comfortzones tonvormige pocketveren afgedekt met

drukverdeler
2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor soft,
1 voor firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 18 cm

De 2-persoonsuitvoering van de Dublin gestoffeerd wordt uitgevoerd met
1 pocketvering kern.

Opmerkingen:
• Om een keuze te maken tussen de diverse stoffen: zie katern Kleuren &
Stoffen pagina 3.

• De veren zijn tonvormige pocketveren en geen DPPS® pocketveren zoals die in
de overige matrassen in dit prijskatern.

• De Dublin gestoffeerd is niet verkrijgbaar in anti-allergische uitvoering of
andere samenstellingen en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 200/210 220

70 – – – – – –

80/90/100 495,- 595,- 695,- 595,- 695,- 795,-

120/140 745,- 845,- 945,- – –

160/180/200 990,- 1.190,- 1.390,- 1.190,- 1.390,- 1.590,-

A u p i n g Ma t r a s s e n 3

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2

A u p i n g Ma t r a s s e n 3



Inizio en Inizio gestoffeerd

Inizio - bestelcode N671 Inizio gestoffeerd - bestelcode BG671N

Hardheid : soft, medium, firm

Tijk : breisel 35% viscose / 65% polyester
10 mm polyether

Comfortlaag : latex
Kern : 3 comfortzones DPPS® pocketveren

12 cm hoog
2 typen zijstroken voor een uniforme
hardheid: 1 voor soft/medium en
1 voor firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem
antraciet

Hoogte : 18 cm

Opmerking:
• De Inizio tijk is standaard niet afneembaar. Het
voordeel van een afneembare tijk is dat deze
wasbaar is. Tegen meerprijs is een afneembare tijk
te verkrijgen: € 100,- t/m 140 cm, € 200,- vanaf
160 cm. Kern is afgedekt met 100% polyester
(Kepi).

• De Inizio 2 kernen is standaard met afneembare tijk.

Hardheid : soft, firm

Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 10 mm polyether comfortschuim
Comfortlaag : HR schuim
Kern : 3 comfortzones DPPS® pocketveren 12 cm hoog

2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor soft,
1 voor firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 18 cm

Opmerking:
• In de gestoffeerde uitvoering bestaan de border van de matras en een
strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde uit meubelstof. De matras is
aan boven- en onderzijde voorzien van een tapebies. Voor de keuze in
stoffen en biezen, zie katern Kleuren & Stoffen.

• Standaard worden de gestoffeerde matrassen geleverd zonder sier-
handvatten. Meerprijs sierhandvatten is € 100,- per matras.

• De Inizio gestoffeerd heeft geen afneembare tijk en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 190/200/210 220 200/210 220

70/80/90/100** 495,- 595,- 595,- 695,- 795,- 695,- 795,- 895,-

120/140 795,- 895,- 895,- 995,- 1.095,- – – –

160/180/200 (1 kern) 990,- 1.190,- 1.190,- 1.390,- 1.590,- 1.390,- 1.590,- 1.790,-

160/180/200*** (2 kernen) 1.290,- 1.490,- – – – – – –
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4 A u p i n g Ma t r a s s e n

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** De breedtemaat 70 cm is niet mogelijk bij gestoffeerde matrassen.

*** Deze matras bestaat uit 2 losse kernen en een afneembare wasbare tijk. Bij deze uitvoering is het mogelijk verschillende hardheden met elkaar te combineren.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2



Adagio en Adagio gestoffeerd

Adagio - bestelcode N679 Adagio gestoffeerd - bestelcode BG679N

Hardheid : soft, medium, firm

Tijk : breisel 35% viscose / 65% polyester
10 mm polyether

Comfortlaag : latex Perfo
Kern : 5 comfortzones DPPS® pocketveren

12 cm hoog
2 typen zijstroken voor een uniforme
hardheid: 1 voor soft/medium en
1 voor firm
1 cm opencellig schuim drukverdeler

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem
antraciet

Hoogte : 20 cm

Opmerking:
• De Adagio tijk is standaard niet afneembaar. Het
voordeel van een afneembare tijk is dat deze
wasbaar is. Tegen meerprijs is een afneembare tijk
te verkrijgen: € 100,- t/m 140 cm, € 200,- vanaf
160 cm. Kern is afgedekt met 100% polyester
(Kepi).

• De Adagio 2 kernen is standaard met afneembare
tijk.

Hardheid : soft, medium, firm

Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 10 mm polyether comfortschuim
Comfortlaag : HR schuim + insnedes
Kern : 3 comfortzones DPPS® pocketveren 12 cm hoog

2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor
soft/medium, 1 voor firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 20 cm

Opmerking:
• In de gestoffeerde uitvoering bestaan de border van de matras en een
strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde uit meubelstof. De matras is
aan boven- en onderzijde voorzien van een tapebies. Voor de keuze in
stoffen en biezen, zie katern Kleuren & Stoffen.

• Standaard worden de gestoffeerde matrassen geleverd zonder sier-
handvatten. Meerprijs sierhandvatten is € 100,- per matras.

• De Adagio gestoffeerd heeft geen afneembare tijk en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 190/200/210 220 200/210 220

70/80/90/100** 745,- 845,- 845,- 945,- 1.045,- 945,- 1.045,- 1.145,-

120/140 1.145,- 1.245,- 1.245,- 1.345,- 1.445,- – – –

160/180/200 (1 kern) 1.490,- 1.690,- 1.690,- 1.890,- 2.090,- 1.890,- 2.090,- 2.290,-

160/180/200*** (2 kernen) 1.790,- 1.990,- – – – – – –

A u p i n g Ma t r a s s e n 5

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** De breedtemaat 70 cm is niet mogelijk bij gestoffeerde matrassen.

*** Deze matras bestaat uit 2 losse kernen en een afneembare wasbare tijk. Bij deze uitvoering is het mogelijk verschillende hardheden met elkaar te combineren.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2



Cresto en Cresto gestoffeerd

Cresto - bestelcode N686 Cresto gestoffeerd - bestelcode BG686N

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : Cool 38% Tencel®* / 62% polyester
3D-breisel 6,5 mm (polyester),
10 mm polyether
Warm 70% katoen / 15% polyamide /
15% viscose
600 gr/m2, 50% schapenwol /
45% polyester / 5% wildzijde

Rits : aan bovenzijde, tussen border en
bovenblad

Comfortlaag : latex Pura
Kern : 1 cm 3D-breisel met flexibele

schouderzone
5 comfortzones DPPS® pocketveren
12 cm hoog
2 typen zijstroken voor een uniforme
hardheid: 1 voor soft/medium en
1 voor firm/extra firm
Kern is afgedekt met 100% polyester
(Kepi)

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem
antraciet

Wasbaar : Standaard eenvoudig afneembare tijk;
cool is wasbaar en warm chemisch
reinigbaar. Losse coole/warme tijk
verkrijgbaar voor € 150,- t/m 140 cm,
€ 300,- vanaf 160 cm.

Hoogte : 20 cm

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 10 mm polyether comfortschuim
Comfortlaag : latex Perfo
Kern : 1 cm 3D-breisel met flexibele schouderzone

5 comfortzones DPPS® pocketveren 12 cm hoog
2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor
soft/medium, 1 voor firm/extra firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 20 cm

Opmerking:
• In de gestoffeerde uitvoering bestaan de border van de matras en een
strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde uit meubelstof. De matras is
aan boven- en onderzijde voorzien van een tapebies. Voor de keuze in
stoffen en biezen, zie katern Kleuren & Stoffen.

• Standaard worden de gestoffeerde matrassen geleverd zonder sier-
handvatten. Meerprijs sierhandvatten is € 100,- per matras.

• De Cresto gestoffeerd heeft geen afneembare tijk en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 190/200/210 220 200/210 220

70/80/90/100** 1.095,- 1.295,- 1.195,- 1.295,- 1.395,- 1.395,- 1.495,- 1.595,-

120/140 1.695,- 1.895,- 1.795,- 1.895,- 1.995,- – – –

160/180/200 (1 kern) 2.190,- 2.590,- 2.390,- 2.590,- 2.790,- 2.790,- 2.990,- 3.190,-

160/180/200*** (2 kernen) 2.340,- 2.740,- – – – – – –
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6 A u p i n g Ma t r a s s e n

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** De breedtemaat 70 cm is niet mogelijk bij gestoffeerde matrassen.

*** Deze matras bestaat uit 2 losse kernen en een afneembare tijk. Bij deze uitvoering is het mogelijk verschillende hardheden met elkaar te combineren.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2



Maestro en Maestro gestoffeerd

Maestro - bestelcode N785 Maestro gestoffeerd - bestelcode BG785N

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : Cool 38% Tencel®* / 62% polyester
3D-breisel, 6,5 mm (polyester),
10 mm polyether
Warm 70% katoen / 15% polyamide /
15% viscose
600 gr/m2, 50% schapenwol /
45% polyester / 5% wildzijde

Rits : aan bovenzijde, tussen border en
bovenblad

Comfortlaag : latex Pura
Kern : 1 cm 3D-breisel met flexibele

schouderzone
5 comfortzones DPPS® pocketveren
14 cm hoog + visco schouderzone
2 typen zijstroken voor een uniforme
hardheid: 1 voor soft/medium en
1 voor firm/extra firm
Kern is afgedekt met 100% polyester
(Kepi)

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem
antraciet

Wasbaar : Standaard eenvoudig afneembare tijk;
cool is wasbaar en warm chemisch
reinigbaar. Losse coole/warme tijk
verkrijgbaar voor € 150,- t/m 140 cm,
€ 300,- vanaf 160 cm.

Hoogte : 22 cm

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 10 mm polyether comfortschuim
Comfortlaag : latex Pura
Kern : 1 cm 3D-breisel met flexibele schouderzone

5 comfortzones DPPS® pocketveren 14 cm hoog + visco
schouderzone
2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor
soft/medium, 1 voor firm/extra firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 22 cm

Opmerking:
• In de gestoffeerde uitvoering bestaan de border van de matras en een
strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde uit meubelstof. De matras is
aan boven- en onderzijde voorzien van een tapebies. Voor de keuze in
stoffen en biezen, zie katern Kleuren & Stoffen.

• Standaard worden de gestoffeerde matrassen geleverd zonder sier-
handvatten. Meerprijs sierhandvatten is € 100,- per matras.

• De Maestro gestoffeerd heeft geen afneembare tijk en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 190/200/210 220 200/210 220

70/80/90/100** 1.395,- 1.595,- 1.495,- 1.595,- 1.695,- 1.695,- 1.795,- 1.895,-

120/140 2.095,- 2.295,- 2.195,- 2.295,- 2.395,- – – –

160/180/200 (1 kern) 2.790,- 3.190,- 2.990,- 3.190,- 3.390,- 3.390,- 3.590,- 3.790,-

160/180/200*** (2 kernen) 2.940,- 3.340,- – – – – – –

A u p i n g Ma t r a s s e n 7

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** De breedtemaat 70 cm is niet mogelijk bij gestoffeerde matrassen.

*** Deze matras bestaat uit 2 losse kernen en een afneembare tijk. Bij deze uitvoering is het mogelijk verschillende hardheden met elkaar te combineren.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2



Vivo en Vivo gestoffeerd

Vivo - bestelcode N786 Vivo gestoffeerd - bestelcode BG786N

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : Cool 38% Tencel®* / 62% polyester +
PCM finish
3D-breisel 6,5 mm (polyester),
10 mm polyether
Warm 70% katoen / 15% polyamide /
15% viscose + PCM finish
600 gr/m2 50% schapenwol /
45% polyester / 5% wildzijde

Rits : aan bovenzijde, tussen border en
bovenblad

Comfortlaag : keuze uit latex Pura of Visco Activ
Kern : 2 cm 3D-breisels met flexibele

schouder en heupzone
5 comfortzones DPPS® pocketveren
14 cm hoog + visco schouderzone
2 typen zijstroken voor een uniforme
hardheid: 1 voor soft/medium en
1 voor firm/extra firm
Kern is afgedekt met 100% polyester
(Kepi)

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem
antraciet

Wasbaar : Standaard eenvoudig afneembare tijk;
cool is wasbaar en warm chemisch
reinigbaar. Losse coole/warme tijk
verkrijgbaar voor € 150,- t/m 140 cm,
€ 300,- vanaf 160 cm.

Hoogte : 24 cm

Hardheid : soft, medium, firm, extra firm

Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 10 mm polyether comfortschuim
Comfortlaag : latex Pura + visco heupzone + PCM
Kern : 2 cm 3D-breisel met flexibele schouderzone

5 comfortzones DPPS® pocketveren 14 cm hoog + visco
schouderzone
2 typen zijstroken voor een uniforme hardheid: 1 voor
soft/medium, 1 voor firm/extra firm

Onderlaag : open structuur schuim, viltbodem antraciet
Hoogte : 24 cm

Opmerking:
• In de gestoffeerde uitvoering bestaan de border van de matras en een
strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde uit meubelstof. De matras is
aan boven- en onderzijde voorzien van een tapebies. Voor de keuze in
stoffen en biezen, zie katern Kleuren & Stoffen.

• Standaard worden de gestoffeerde matrassen geleverd zonder sier-
handvatten. Meerprijs sierhandvatten is € 100,- per matras.

• De Vivo gestoffeerd heeft geen afneembare tijk en is niet wasbaar.

Stofgroep groep A groep B groep C groep A groep B groep C

Afmeting 190/200/210 220 200/210 220

70/80/90/100** 1.595,- 1.795,- 1.695,- 1.795,- 1.895,- 1.895,- 1.995,- 2.095,-

120/140 2.395,- 2.595,- 2.495,- 2.595,- 2.695,- – – –

160/180/200 (1 kern) 3.190,- 3.590,- 3.390,- 3.590,- 3.790,- 3.790,- 3.990,- 4.190,-

160/180/200*** (2 kernen) 3.340,- 3.740,- – – – – – –
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8 A u p i n g Ma t r a s s e n

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** De breedtemaat 70 cm is niet mogelijk bij gestoffeerde matrassen.

*** Deze matras bestaat uit 2 losse kernen en een afneembare tijk. Bij deze uitvoering is het mogelijk verschillende hardheden met elkaar te combineren.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2



Toppers (Topmatrassen)

Prestige Visco - bestelcode TK503 (of als splittopper bestelcode STK503)

Kern : Visco schuim
Tijk : breisel, 38% Tencel® / 62% polyester
Toplaag : 100% polyester
Hoogte : ca. 10 cm

Tijk is afneembaar en wasbaar.

Attentie: alleen een Auping splittopperhoeslaken past om deze splittopper.

De splitafmeting is 100 cm

Afmeting 200/210 220

80/90/100 695,- 725,-

120/140 895,- 935,-

160/180/200 1.095,- 1.145,-

160/180/200 splittopper 1.245,- 1.295,-

Topper Comfort Deluxe - bestelcode TK502 (of als splittopper bestelcode STK502)

Kern : latex
Tijk : breisel, 38% Tencel® / 62% polyester
Toplaag : 100% polyester
Hoogte : ca. 10 cm

Tijk is afneembaar en wasbaar.

Attentie: alleen een Auping splittopperhoeslaken past om deze splittopper.

De splitafmeting is 100 cm

Afmeting 200/210 220

80/90/100 495,- 525,-

120/140 645,- 685,-

160/180/200 795,- 845,-

160/180/200 splittopper 945,- 995,-

Topper Comfort - bestelcode TK501 (of als splittopper bestelcode STK501)

Kern : HR schuim
Tijk : breisel, 38% Tencel® / 62% polyester
Toplaag : 100% polyester
Hoogte : ca. 8 cm

Attentie: alleen een Auping splittopperhoeslaken past om deze splittopper.

De splitafmeting is 100 cm

Afmeting 200/210 220

80/90/100 295,- 325,-

120/140 395,- 435,-

160/180/200 495,- 545,-

160/180/200 splittopper 645,- 695,-

A u p i n g Ma t r a s s e n 9



Topper Prestige Deluxe Cool - bestelcode TK505 (of als splittopper bestelcode STK505)

Kern : latex Pura
Tijk : 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : 100% polyester
Hoogte : ca. 11,5 cm

Tijk is afneembaar en wasbaar.

Attentie: alleen een Auping splittopperhoeslaken past om deze splittopper.

De splitafmeting is 100 cm

Afmeting 200/210 220

80/90/100 895,- 925,-

120/140 1.095,- 1.135,-

160/180/200 1.295,- 1.345,-

160/180/200 splittopper 1.445,- 1.495,-

Topper Prestige Deluxe Warm - bestelcode TK504 (of als splittopper bestelcode STK504)

Kern : latex Pura
Tijk : 70% katoen / 15% polyamide / 15% viscose
Toplaag : 100% polyester
Hoogte : ca. 11,5 cm

Tijk is afneembaar en chemisch reinigbaar.

Attentie: alleen een Auping splittopperhoeslaken past om deze splittopper.

De splitafmeting is 100 cm

Afmeting 200/210 220

80/90/100 895,- 925,-

120/140 1.095,- 1.135,-

160/180/200 1.295,- 1.345,-

160/180/200 splittopper 1.445,- 1.495,-
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10 A u p i n g Ma t r a s s e n

* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.




