
De beste basis
Ruim 125 jaar geleden bedacht Auping als eerste een spiraalbodem.
Waarom? Omdat we het rusten en slapen comfortabeler én
hygiënischer wilden maken. De komst van de spiraalbodem was een
revolutie en sindsdien hebben we het ontwerp steeds verder verfijnd.
Elk detail draagt bij aan comfort. De spiraalbodem van Auping is met
zijn open structuur een frisse en goed ventilerende bedbodem. Hij blijft
uw lichaam gegarandeerd altijd veerkrachtig ondersteunen met een
degelijke levensduur.

Ventilatie
Van alle bedbodems heeft de spiraalbodem de meest open structuur.
80% van de onderzijde van de matras blijft vrij voor aanvoer van schone,
frisse lucht. Goede ventilatie van boven én onder het bed is niet alleen
goed voor de hygiëne, maar ook voor de levensduur van de matras.

Ondersteuning
De spiraalbodem biedt als enige bodem op elke centimeter ondersteuning, vanwege de meer dan 10.000 drukpunten, en veert altijd terug
in de originele positie.

Verstelbaarheid
De spiraalbodem is de ideale verstelbare bodem. Met de matrasklikkers wordt een Auping matras aan de spiraalbodem gehecht waardoor
deze nauw aaneengesloten meebuigt. De matras kan niet verschuiven.

Auping spiraalbodems kunnen zelfstandig op poten staan of in een bedomranding gelegd worden.

Maximale belasting (gebaseerd op een gelijkmatige verdeling):
1-persoons spiraalbodem: 120 kg
2-persoons spiraalbodem: 200 kg

Levenslange garantie
Omdat Auping gelooft in de kwaliteit van de spiraalbodem biedt Auping u een unieke garantie. Op alle spiraalbodems biedt Auping standaard
5 jaar garantie op draad- en framebreuk. Maar als u na aankoop uw spiraalbodem registreert wordt deze garantie omgezet naar een
levenslange garantie.

Cradle to Cradle

A u p i n g S p i r a a l b o d em s

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.

Auping spiraalbodem, Original bedmodel

Auping spiraalbodem, bedmodel Original

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

Auping is een Cradle to Cradle company. Vanuit deze basis besteden wij bij de ontwikkeling van al onze producten
continu aandacht aan verantwoorde materiaalkeuze, recyclebaarheid en productiemethodes.

c2ccertified.com
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Inhoud

Auping spiraalbodem, vlak 3
Auping spiraalbodem, handverstelbaar 3
Auping spiraalbodem, 1M 3
Auping spiraalbodem, 2M 4
Auping spiraalbodem, 3M 4
Simultaan verstellen 4
AB klem 4
Matrasbeugel 4
Onderzetpoten 5
Koppelpoten 5
Adapterset 5



Auping spiraalbodem, vlak

Auping spiraalbodem, handverstelbaar

Auping spiraalbodem, 1M

Spiraalbodem, 1M - bestelcode S555

De 1-motorige spiraalbodem is een spiraalbodem waarbij het rugdeel
elektronisch te bedienen is door middel van een draadloze handset en het
voetendeel met de hand kan worden versteld. Het ruime zitdeel van de
spiraalbodem zorgt ervoor dat het matras zich goed kan vormen in verstelling
en u comfortabel zit. Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Kleur : deep black

Afmeting 190 200/210 220

70 695,- 695,- 745,-

80/90/100 695,- 695,- 745,-

120 1.095,- 1.095,- 1.145,-

140 1.095,- 1.095,- 1.145,-

Spiraalbodem, vlak - bestelcode S511I (vlakke spiraal als Inlegproduct in Auping bedomranding)

De vlakke spiraalbodem zorgt voor een unieke ondersteuning en ventilatie.
Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Kleur : deep black

Afmeting 190 200/210 220

70 245,- 245,- 295,-

80/90/100 245,- 245,- 295,-

120 395,- 395,- 445,-

140 395,- 395,- 445,-

Spiraalbodem handverstelbaar - bestelcode S522

Het rugdeel kan met de hand versteld worden in 13 posities. Het voetendeel is
met de hand verstelbaar in 6 posities. Het ruime zitdeel van de spiraalbodem
zorgt ervoor dat het matras zich goed kan vormen in verstelling en u
comfortabel zit. Verkrijgbaar in verschillende formaten.

Kleur : deep black

Afmeting 190 200/210 220

70 395,- 395,- 445,-

80/90/100 395,- 395,- 445,-

120 645,- 645,- 695,-

140 645,- 645,- 695,-
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Auping spiraalbodem, 2M

Auping spiraalbodem, 3M

Simultaan verstellen

AB klem

Matrasbeugel

Matrasbeugel voor Auping spiraalbodem - bestelcode 907

De matrasbeugel is te gebruiken op de verstelbare Auping spiraalbodems.

Kleur : deep black

Prijs 30,-

AB klem - bestelcode 900SA

Voor bevestiging van de afstandsbediening aan een Auping bedomranding.

Prijs 15,-

Simultaan verstellen - bestelcode 908

1M/2M/3M (art. nr. 152346SC) 25,- Simultaan verstellen betekent dat het verstellen van 2 ligvlakken nagenoeg gelijk aan elkaar verloopt.

Spiraalbodem, 3M - bestelcode S588

De 3-motorige spiraalbodem is een spiraalbodem waarbij zowel het rug-,
voetendeel en hoofdsteun elektronisch te bedienen zijn door middel van een
draadloze handset. Het ruime zitdeel van de spiraalbodem zorgt ervoor dat het
matras zich goed kan vormen in verstelling en u comfortabel zit. Verkrijgbaar in
verschillende formaten.

Kleur : deep black

Afmeting 190 200/210 220

70 1.495,- 1.495,- 1.545,-

80/90/100 1.495,- 1.495,- 1.545,-

120 1.795,- 1.795,- 1.845,-

140 1.795,- 1.795,- 1.845,-

Spiraalbodem, 2M - bestelcode S577

De 2-motorige spiraalbodem is een spiraalbodem waarbij zowel het rugdeel als
voetdeel elektronisch te bedienen zijn door middel van een draadloze handset.
Het ruime zitdeel van de spiraalbodem zorgt ervoor dat het matras zich goed
kan vormen in verstelling en u comfortabel zit. Verkrijgbaar in verschillende
formaten.

Kleur : deep black

Afmeting 190 200/210 220

70 1.095,- 1.095,- 1.145,-

80/90/100 1.095,- 1.095,- 1.145,-

120 1.395,- 1.395,- 1.445,-

140 1.395,- 1.395,- 1.445,-
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Onderzetpoten

Koppelpoten

Adapterset

Adapterset hoekdoppen

art.nr. 441213 Prijs Deze adapterset is nodig bij het gebruik van 2 Auping spiraalbodems in een
Auping omranding die voor 1-4-2014 geleverd is.25,-

499 Set koppelpoten - bestelcode 499

Set koppelpoten.

Kleur : deep black

2 instelbare poten met instelbare hoogte van 24-32 cm.
Voor het koppelen van 2 eenpersoons spiraalbodems met gebruikmaking van
bedhaken.

Setprijs (2 stuks) 45,-

499 Set koppelpoten (uitschuifbare) - bestelcode 499

Set koppelpoten (uitschuifbare). Voor koppelen van 2 eenpersoons
spiraalbodems.

Kleur : deep black

Koppelpoot hoog : hoogte instelbaar van 27 tot 33 cm (type A)
Koppelpoot laag : hoogte instbaar van 18 tot 24 cm (type B)
Breedte : beide types uitschuifbaar van 5 tot 65 mmSetprijs (2 stuks) 75,-

129 Onderzetpoten - bestelcode 129

Set onderzetpoten voor 1-persoonsspiraalbodem.

Kleur : deep black
Breedte : instelbaar van 70 - 100 cm
Hoogte : instelbaar van 25,5 - 32 cm

Hoogte onderzetpoten met een verstelbare spiraalbodem en een Adagio matras
van 51 - 57,5 cm.Setprijs (2 stuks) 110,-

149 Onderzetpoten - bestelcode 149

Set onderzetpoten voor twee 1-persoonsspiraalbodems.

Kleur : deep black
Breedte : instelbaar van 140 - 200 cm
Hoogte : instelbaar van 25,5 - 32 cm

Hoogte onderzetpoten met een verstelbare spiraalbodem en een Adagio matras
van 51 - 57,5 cm.Setprijs (2 stuks) 130,-

139 Onderzetpoten - bestelcode 139

Set onderzetpoten uitsluitend voor een eendelige spiraalbodem.

Kleur : deep black
Breedte : instelbaar van 120 - 140 cm
Hoogte : instelbaar van 25,5 - 32 cm

Hoogte onderzetpoten met een verstelbare spiraalbodem en een Adagio matras
van 51 - 57,5 cm.Setprijs (2 stuks) 120,-
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