
Het Auping AVS boxspringassortiment bestaat uit een serie boxsprings
en matrassen die opgebouwd zijn uit ventilerende materialen. Dankzij
deze opbouw zijn de AVS boxspringcombinaties sterk verbeterd in
ventilerende eigenschappen en kunnen we dan ook spreken van de
ventilerende boxspring.

Uiteraard hebben de AVS boxsprings een modulaire opbouw en zijn er
keuzemogelijkheden uit AVS boxspringbodems, gestoffeerde en
ongestoffeerde matrassen, toppers en diverse hoofd- en voetborden.

AVS boxspring bodems
AVS boxsprings zijn geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van
een stabiele, 5-slagsvering. Voor de bekleding wordt een keuze geboden
uit een uitgebreide collectie stoffen in diverse kwaliteiten en kleuren. Deze
kwaliteiten zijn onderverdeeld in stofgroepen. De bekleding is bevestigd
door middel van stoffeerstrips.

Uiteraard zijn de boxsprings leverbaar in diverse maten en in vlakke en verstelbare uitvoeringen. De verstelbare boxsprings hebben een motor
met een afstandsbediening met snoer of, optioneel, een RF afstandsbediening.

Matrassen
De Auping matrassen zorgen voor actieve ondersteuning en ventilatie, door de DPPS® veer* en de speciale vochttransporterende
materialen waarmee de matrassen zijn opgebouwd. De DPPS® veer zorgt, door zijn asymmetrische vorm, voor goede ondersteuning bij een
stabiele houding, maar ook bij het draaien. Het draaien gaat op een DPPS® veer makkelijk en na het draaien kom je snel weer in een
stabiele houding te liggen waardoor de slaap niet onderbroken wordt.

Zie katern 'Matrassen' voor uitgebreide informatie.

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

Hoofd- en voetborden
Een hoofd- en voetbord maakt de AVS boxspringcombinatie af. Met gerenommeerde ontwerpers en het eigen Auping Design Team zijn er
modellen ontwikkeld voor iedere smaak. Er zijn veel keuzemogelijkheden in dessins en kleuren.

DPPS® = Dynamic Progressive Pocket Spring
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Tozza Blocks Monaco Maximus

Prijzen in euro’s incl. BTW, geldig vanaf 1 oktober 2012. 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.

Milano

Geeft u deze prijskatern een tweede leven? Na gebruik in de papierbak a.u.b.
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Het Auping stoffen- en houtkleuren overzicht staat in katern 'Kleuren & Stoffen’.

Zie voor (gestoffeerde) matrassen voor de boxsprings katern 'Matrassen'.



AVS Box type 411

AVS Box type 455

AVS Box type 477

AVS Box 477 - bestelcode B477

Verstelbare boxspring incl. kunststof poten.
De boxspring is voorzien van een spiraalbodem. Rug- en voetendeel
zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch verstelbaar. Bij het verstellen
van het voetendeel ontstaat er een knieknik*. Het zitvlak geeft extra
comfort bij verstelling.

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4
• RF set (handset + ontvanger), zie pagina 4
• sierpoten, zie pagina 5

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder Verstelbare boxsprings kunnen worden gecombineerd met
niet-verstelbare boxsprings. Bij een combinatie van een
vlakke en verstelbare boxspring zijn de poten niet in een
rechte lijn naast elkaar gepositioneerd. Dit heeft te maken
met het verschil van de positionering van de traversebuizen.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.995,- 2.095,- 2.295,- 2.145,- 2.245,- 2.445,-

* Bij het verstellen van het voetendeel ontstaat direct een knieknik. De knieknik bereikt een maximale hoogte van +/- 20 cm, met een enkele graden afhangend voeteneind.

AVS Box 455 - bestelcode B455

Verstelbare boxspring incl. kunststof poten.
De boxspring is voorzien van een spiraalbodem. Het rugdeel is
elektrisch verstelbaar. Het voetendeel is met de hand verstelbaar in 6
posities.

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4
• RF set (handset + ontvanger), zie pagina 4
• sierpoten, zie pagina 5

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder Verstelbare boxsprings kunnen worden gecombineerd met
niet-verstelbare boxsprings. Bij een combinatie van een
vlakke en verstelbare boxspring zijn de poten niet in een
rechte lijn naast elkaar gepositioneerd. Dit heeft te maken
met het verschil van de positionering van de traversebuizen.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.595,- 1.695,- 1.895,- 1.745,- 1.845,- 2.045,-

AVS Box 411 - bestelcode B411

Vlakke boxspring incl. kunststof poten.
De boxspring is voorzien van een spiraalbodem.

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Optie:
• sierpoten, zie pagina 5

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder Verstelbare boxsprings kunnen worden gecombineerd met
niet-verstelbare boxsprings. Bij een combinatie van een
vlakke en verstelbare boxspring zijn de poten niet in een
rechte lijn naast elkaar gepositioneerd. Dit heeft te maken
met het verschil van de positionering van de traversebuizen.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 695,- 815,- 1.015,- 745,- 865,- 1.065,-

120/140 1.025,- 1.125,- 1.325,- – – –
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Alle Auping boxsprings zijn geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van stabiele 5-slagsvering. Vanaf de onderkant van de boxspring tot de grond is de hoogte 15 cm.



AVS Box type 488

RF set

Simultaan verstellen

Boxspring deelbaar set

Boxspring deelbaar set - bestelcode B490

De Boxspring Deelbaar Set bestaat uit een geïntegreerd wielsysteem (set van 8
wielen) en een speciale klemmenset. De wielen worden bevestigd onderaan de
kunststof poten. Met de Deelbaar set kunnen twee 1-persoons boxsprings aan
elkaar vastgemaakt worden, maar ze kunnen ook eenvoudig aan het voeteneind
uit elkaar gereden worden. Dit zorgt voor extra gemak tijdens het opmaken van
het bed en het schoonhouden van de slaapkamer. Met één simpele klik zitten ze
ook weer aan elkaar.

De Boxspring Deelbaar Set werkt alleen in combinatie met een hoofdbord. De
Boxspring Deelbaar Set is niet toepasbaar in combinatie met een eenpersoons
of tweepersoons voetbord.Set (8 wielen + klemmen) 195,-

AVS Box 488 - bestelcode B488

Verstelbare boxspring incl. kunststof poten.
De boxspring is voorzien van een spiraalbodem. Rug-, voetendeel en
hoofdsteun zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch verstelbaar. Bij het
verstellen van het voetendeel ontstaat er een knieknik*. Het zitvlak
geeft extra comfort bij verstelling.

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4
• RF set (handset + ontvanger), zie pagina 4
• sierpoten, zie pagina 5

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder Verstelbare boxsprings kunnen worden gecombineerd met
niet-verstelbare boxsprings. Bij een combinatie van een
vlakke en verstelbare boxspring zijn de poten niet in een
rechte lijn naast elkaar gepositioneerd. Dit heeft te maken
met het verschil van de positionering van de traversebuizen.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 2.495,- 2.595,- 2.795,- 2.645,- 2.745,- 2.945,-

* Bij het verstellen van het voetendeel ontstaat direct een knieknik. De knieknik bereikt een maximale hoogte van +/- 20 cm, met een enkele graden afhangend voeteneind.

Simultaan* verstellen - bestelcode 908

Simultaanbedieningsset voor AVS boxspring type 455 bestaat uit:
1 zwarte handset Classic met 2 knoppen en een kabel, die aangesloten wordt op beide AVS besturingsdozen.

Simultaanbedieningsset voor AVS boxspring type 477 bestaat uit:
1 zwarte handset Classic met 4 knoppen en een kabel, die aangesloten wordt op beide AVS besturingsdozen.

Simultaanbedieningsset voor AVS boxspring type 488 bestaat uit:
1 zwarte handset Classic met 6 knoppen en een kabel, die aangesloten wordt op beide AVS besturingsdozen.

Voor type 455 (art.nr. 1026330) 95,- * Simultaan verstellen betekent dat het verstellen van 2 ligvlakken nagenoeg gelijk aan elkaar verloopt.

Voor type 477 (art.nr. 1026340) 95,-

Voor type 488 (art.nr. 1026350) 95,-

RF set - bestelcode 900SA
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RF set voor het draadloos verstellen van de ligvlakken van één Auping
spiraalbodem of boxspring.
De set bestaat uit een RF handset en een RF ontvanger.

RF set 1-motorig type 455 115,-

RF set 2-motorig type 477 115,-

RF set 3-motorig type 488 140,-
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Alle Auping boxsprings zijn geconstrueerd op een spiraalbodem en voorzien van stabiele 5-slagsvering. Vanaf de onderkant van de boxspring tot de grond is de hoogte 15 cm.



Poten

Kunststof verhogingspoot - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering Prijs

Voor verhoging onderkant AVS boxspring tot aan de grond van 15 naar 20 cm Set van 4 stuks 25,-

Sierdop - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering Prijs

Verchroomde sierdop voor kunststof poten Set van 4 stuks 125,-

Embrasse balk - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering beits/vollak hoogglans

Houten balk

Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

De Embrasse balk is niet mogelijk in combinatie met een
voetbord en bij combinatie van een vlakke met een
verstelbare boxspring.

Laag, p.st. 195,- 295,-

Twister poten - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering Prijs

Aluminium poot Laag, set van 4 stuks 180,-

Hoog, set van 4 stuks 220,-

Cilinder poten - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering beits/vollak hoogglans

Houten poot, rond

Doorsnede : 7 cm
Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

Laag, set van 4 stuks 120,- 220,-

Hoog, set van 4 stuks 145,- 245,-

Carré poten - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering beits/vollak hoogglans

Houten poot, vierkant

Breedte : 7 cm
Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

Laag, set van 4 stuks 120,- 220,-

Hoog, set van 4 stuks 145,- 245,-

Cachet poten - bestelcode B428

Opmerking Uitvoering beits/vollak hoogglans

Houten poot

Kleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

Laag, set van 4 stuks 120,- 220,-

Hoog, set van 4 stuks 145,- 245,-

AVS Boxspring poten: maatvoering

Laag : de poot creëert een afstand van de onderkant van de boxspring tot de grond van 15 cm.
Hoog : de poot creëert een afstand van de onderkant van de boxspring tot de grond van 20 cm.
Alle poten kunnen onder alle boxsprings worden geplaatst.
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Hocker en sierkussen

Nachtkastje Siria

Auping LED leeslamp voor AVS Box

Auping LED leeslamp voor AVS Box - bestelcode 483B

Opmerking Uitvoering Prijs

Leeslamp met energiezuinige LED voor AVS boxsprings en
Kiruna. Montage op de hoofdbordsteun of op de
afstandhouder van de AVS boxspring.

Het bovenste, flexibele gedeelte van de lamp kan in de
gewenste positie worden gebogen, terwijl het onderste
gedeelte van de lamp vast op zijn plaats blijft staan.

De leeslamp wordt aangeboden in een set van 2 stuks, met
een losse 12v DC/230v AC transformator (zo is er maar 1
stopcontact nodig voor 2 leeslampen) en verlengsnoer.

Leeslampje: 1 Watt Power LED in de kleur warm white

Kleur armatuur: RVS

set à 2 stuks 295,-

Attentie
• Auping LED leeslamp kan niet op spiraalbodems of Superbox gemonteerd worden.

• Bij AVS Box vlak, zonder hoofdbord dient u ook de set met 2 losse afstandhouders (art. nr. 499875SC) mee te bestellen om de leeslampen op te monteren. Prijs: € 25,-

Siria nachttafeltje/nachtkastje - bestelcode 513T (zonder lade) / 514T (met lade)

Opmerking Uitvoering

Nachttafeltje zonder lade of nachtkastje met 1 lade,
voorzien van push-to-opensysteem.
Door de gekozen materialen, structuur en kleurstelling zijn
deze kastjes uitermate geschikt om te worden
gecombineerd met de Auping boxsprings, vooral met de
stoffen Heaven en Wave.

Hoogte : 60 cm
Breedte : 45 cm
Diepte : 40 cm

Verkrijgbaar in:
Esdoorn crème wit
Eiken donkerbruin
Eiken antraciet

Siria nachttafeltje (zonder lade) 400,-

Siria nachtkastje (met lade) 445,-

Embrasse sierkussen - bestelcode KEM

Opmerking Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Sierkussen. Afmeting

60 x 60 90,- 130,- –

Embrasse hocker - bestelcode BHCK Ontwerp: Jan des Bouvrie

Opmerking Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Comfortabele hocker in vierkante (40x40 cm) of
rechthoekige (80x40 cm) uitvoering met afneembare hoes
en houten Cachet of Carré poten.

Hoogte : 53 cm (inclusief poten 6 cm)

Kleuren poten : zie katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

40 x 40 285,- 375,- –

80 x 40 500,- 585,- –

Toeslag voor hoogglans poten: € 100,-
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Hoogte hoofdborden

Hoogte hoofdborden (uitgaande van de standaard kunststof poten van 15 cm van de boxspring, m.u.v. de Quadrant met houten poten)

Staand:
• De staande borden blijven altijd een gelijke hoogte houden, ook wanneer er

een verhoogde poot wordt besteld.
• De staande borden zweven enkele centimeters van de vloer.

Staand

Zwevend:
• De zwevende borden verhogen 5 cm mee omhoog wanneer er wordt gekozen

voor een verhoogde poot.
• De onderkant van de zwevende borden is gelijk aan de onderkant van de

boxsprings.

Zwevend

A u p i n g AV S B o x s p r i n g s 7



Bordeaux hoofd- en voetbord

* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)
** Prijs op basis van een hoofdbord met breedte gelijk aan de boxsprings

Voetbord Bordeaux - bestelcode BVBD

Recht voetbord, met ronde afwerking aan bovenkant.

Het voetbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 48 of 52 cm

(hoogte van vloeroppervlak tot bovenkant bord: 63 cm of 67 cm)
Dikte : 12 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Attentie: vermeld bij het bestellen altijd de hoogte van het voetbord.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 295,- 395,- –

120/140 395,- 495,- –

160/180/200 495,- 645,- –

Setprijzen (160/180/200x200/210) (Combinatie van hoofdbord** Bordeaux, 2 boxsprings en 2 matrassen)

met vlakke AVS Boxspring 411 met 1-motorige AVS Boxspring 455 met 2-motorige AVS Boxspring 477 met 3-motorige AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder

Matras

Inizio 3.575,- 3.965,- – 5.375,- 5.725,- – 6.175,- 6.525,- – 7.175,- 7.525,- –

Adagio 3.975,- 4.365,- – 5.775,- 6.125,- – 6.575,- 6.925,- – 7.575,- 7.925,- –

Cresto 4.375,- 4.765,- – 6.175,- 6.525,- – 6.975,- 7.325,- – 7.975,- 8.325,- –

Maestro 4.875,- 5.265,- – 6.675,- 7.025,- – 7.475,- 7.825,- – 8.475,- 8.825,- –

Vivo 5.275,- 5.665,- – 7.075,- 7.425,- – 7.875,- 8.225,- – 8.875,- 9.225,- –

Hoofdbord Bordeaux - bestelcode BHBDL (laag) of BHBDH (hoog)

Recht hoofdbord, met ronde afwerking aan bovenkant.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : hoog : zwevend, 115 cm*

laag : zwevend, 95 cm*
Dikte : 12 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Attentie: vermeld bij bestellen altijd de hoogte van het hoofdbord.

Optie:
• Oversteek van 10 cm aan weerszijden van de boxspring. De meerprijs

hiervoor bedraagt € 100,-

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 345,- 445,- –

120/140 595,- 745,- –

160/180/200 695,- 845,- –
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Dominica hoofdbord

* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)
** Prijs op basis van een hoofdbord met breedte gelijk aan de boxsprings

Setprijzen (160/180/200x200/210) (Combinatie van hoofdbord** Dominica, 2 boxsprings en 2 matrassen)

met vlakke AVS Boxspring 411 met 1-motorige AVS Boxspring 455 met 2-motorige AVS Boxspring 477 met 3-motorige AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder

Matras

Inizio 3.425,- 3.815,- – 5.225,- 5.575,- – 6.025,- 6.375,- – 7.025,- 7.375,- –

Adagio 3.825,- 4.215,- – 5.625,- 5.975,- – 6.425,- 6.775,- – 7.425,- 7.775,- –

Cresto 4.225,- 4.615,- – 6.025,- 6.375,- – 6.825,- 7.175,- – 7.825,- 8.175,- –

Maestro 4.725,- 5.115,- – 6.525,- 6.875,- – 7.325,- 7.675,- – 8.325,- 8.675,- –

Vivo 5.125,- 5.515,- – 6.925,- 7.275,- – 7.725,- 8.075,- – 8.725,- 9.075,- –

Hoofdbord Dominica - bestelcode BH4D

Recht hoofdbord.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : zwevend, 95 cm*
Dikte : 4 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Optie:
• Oversteek van 10 cm aan weerszijden van de boxspring. De meerprijs

hiervoor bedraagt € 100,-

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 275,- 345,- –

120/140 395,- 495,- –

160/180/200 545,- 695,- –

A u p i n g AV S B o x s p r i n g s 9



Milano hoofdbord

* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)

Setprijzen (160/180/200x200/210) (Combinatie van hoofdbord Milano, 2 boxsprings en 2 matrassen)

met vlakke AVS Boxspring 411 met 1-motorige AVS Boxspring 455 met 2-motorige AVS Boxspring 477 met 3-motorige AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder

Matras

Inizio 4.075,- 4.565,- – 5.875,- 6.325,- – 6.675,- 7.125,- – 7.675,- 8.125,- –

Adagio 4.475,- 4.965,- – 6.275,- 6.725,- – 7.075,- 7.525,- – 8.075,- 8.525,- –

Cresto 4.875,- 5.365,- – 6.675,- 7.125,- – 7.475,- 7.925,- – 8.475,- 8.925,- –

Maestro 5.375,- 5.865,- – 7.175,- 7.625,- – 7.975,- 8.425,- – 8.975,- 9.425,- –

Vivo 5.775,- 6.265,- – 7.575,- 8.025,- – 8.375,- 8.825,- – 9.375,- 9.825,- –

Hoofdbord Milano - bestelcode BHMIL

Recht gebombeerd hoofdbord. Het hoofdbord is niet gestoffeerd aan de
achterzijde.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxsprings
Hoogte : staand, 123 cm*, 143 cm* of 163 cm*
Dikte : 15 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Op verzoek kan het hoofdbord Milano ook tweedelig worden gemaakt.

Attentie: vermeld bij het bestellen altijd de hoogte van het hoofdbord.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

160/180/200 1.195,- 1.445,- –

10 A u p i n g AV S B o x s p r i n g s
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Nice hoofdbord

* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)
** Prijs op basis van een hoofdbord met breedte gelijk aan de boxsprings

Setprijzen (160/180/200x200/210) (Combinatie van hoofdbord** Nice, 2 boxsprings en 2 matrassen)

met vlakke AVS Boxspring 411 met 1-motorige AVS Boxspring 455 met 2-motorige AVS Boxspring 477 met 3-motorige AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder

Matras

Inizio 3.575,- 3.965,- – 5.375,- 5.725,- – 6.175,- 6.525,- – 7.175,- 7.525,- –

Adagio 3.975,- 4.365,- – 5.775,- 6.125,- – 6.575,- 6.925,- – 7.575,- 7.925,- –

Cresto 4.375,- 4.765,- – 6.175,- 6.525,- – 6.975,- 7.325,- – 7.975,- 8.325,- –

Maestro 4.875,- 5.265,- – 6.675,- 7.025,- – 7.475,- 7.825,- – 8.475,- 8.825,- –

Vivo 5.275,- 5.665,- – 7.075,- 7.425,- – 7.875,- 8.225,- – 8.875,- 9.225,- –

Hoofdbord Nice - bestelcode BHNC

Recht hoofdbord.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : staand, 112 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Optie:
• Oversteek van 10 cm aan weerszijden van de boxspring. De meerprijs

hiervoor bedraagt € 100,-

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 345,- 445,- –

120/140 595,- 745,- –

160/180/200 695,- 845,- –

A u p i n g AV S B o x s p r i n g s 1 1



Quadrant hoofd- en voetbord

* Alleen lage poten zijn mogelijk.
** Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)

Voetbord Quadrant - bestelcode BVQD Ontwerp: Jan des Bouvrie

Voetbord met luxe uitstraling door gecapitonneerde vlakken, inclusief 2 massief
houten poten*.

Het voetbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : zwevend met een houten poot tot aan de vloer, 59 cm**
Dikte : 12 cm

Kleuren poten: zie katern Kleuren & Stoffen.
toeslag voor hoogglanskleuren: € 100,-

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen. Niet leverbaar in Marble.
De lederen bekleding is leverbaar met stiksel in diverse kleuren.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

160/180/200 995,- 1.145,- 1.495,-

Setprijzen (160/180/200x200/210) (Combinatie van hoofdbord Quadrant, 2 boxsprings en 2 matrassen)

met vlakke AVS Boxspring 411 met 1-motorige AVS Boxspring 455 met 2-motorige AVS Boxspring 477 met 3-motorige AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder groep 2/3 groep 4/5 Leder

Matras

Inizio 4.175,- 4.565,- 5.315,- 5.975,- 6.325,- 7.075,- 6.775,- 7.125,- 7.875,- 7.775,- 8.125,- 8.875,-

Adagio 4.575,- 4.965,- 5.715,- 6.375,- 6.725,- 7.475,- 7.175,- 7.525,- 8.275,- 8.175,- 8.525,- 9.275,-

Cresto 4.975,- 5.365,- 6.115,- 6.775,- 7.125,- 7.875,- 7.575,- 7.925,- 8.675,- 8.575,- 8.925,- 9.675,-

Maestro 5.475,- 5.865,- 6.615,- 7.275,- 7.625,- 8.375,- 8.075,- 8.425,- 9.175,- 9.075,- 9.425,- 10.175,-

Vivo 5.875,- 6.265,- 7.015,- 7.675,- 8.025,- 8.775,- 8.475,- 8.825,- 9.575,- 9.475,- 9.825,- 10.575,-

Hoofdbord Quadrant - bestelcode BHQD Ontwerp: Jan des Bouvrie

Hoofdbord met luxe uitstraling door gecapitonneerde vlakken, inclusief
2 massief houten poten*.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : zwevend met een houten poot tot aan de vloer, 115 cm**
Dikte : 12 cm

Kleuren poten: zie katern Kleuren & Stoffen.
toeslag voor hoogglanskleuren: € 100,-

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen. Niet leverbaar in Marble.
De lederen bekleding is leverbaar met stiksel in diverse kleuren.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

160/180/200 1.295,- 1.445,- 1.795,-
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Rimini voetbord

Siena voetbord

Voetbord Siena - bestelcode BVSN

Recht voetbord.

Het voetbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 48 of 52 cm
Dikte : 10 cm

Stoffen: zie katern Kleuren & Stoffen

Attentie: vermeld bij het bestellen altijd de hoogte van het voetbord.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 195,- 295,- –

120/140 295,- 395,- –

160/180/200 395,- 495,- –

Voetbord Rimini - bestelcode BV4R

Recht voetbord.

Het voetbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 48 of 52 cm
Dikte : 4 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Attentie: vermeld bij het bestellen altijd de hoogte van het voetbord.

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 Leder

Breedte

80/90/100 195,- 295,- –

120/140 295,- 395,- –

160/180/200 395,- 495,- –
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Tozza

* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)

Tozza setprijzen (160/180/200x200/210) (Uitgaande van hoofdbord met hoogte 110 cm en breedte gelijk aan boxsprings)

met vlakke
AVS Boxspring 411

met 1-motorige
AVS Boxspring 455

met 2-motorige
AVS Boxspring 477

met 3-motorige
AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5

Matras gestoffeerd, excl. topper

AVS Box Inizio 3.635,- 4.225,- 5.435,- 5.985,- 6.235,- 6.785,- 7.235,- 7.785,-

AVS Box Cresto 4.235,- 4.825,- 6.035,- 6.585,- 6.835,- 7.385,- 7.835,- 8.385,-

AVS Box Vivo 4.835,- 5.425,- 6.635,- 7.185,- 7.435,- 7.985,- 8.435,- 8.985,-

Topper 160/180/200x200/210

AVS Topper Comfort DeLuxe 790,-

AVS Topper Premium 1.090,-

AVS Topper Prestige 1.190,-

AVS Topper Prestige Wash 1.190,-

Tozza setprijzen (160/180/200x200/210) (Uitgaande van hoofdbord met hoogte 110 cm en breedte gelijk aan boxsprings)

met vlakke
AVS Boxspring 411

met 1-motorige
AVS Boxspring 455

met 2-motorige
AVS Boxspring 477

met 3-motorige
AVS Boxspring 488

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5 groep 2/3 groep 4/5

Matras ongestoffeerd

Inizio 3.635,- 4.025,- 5.435,- 5.785,- 6.235,- 6.585,- 7.235,- 7.585,-

Adagio 4.035,- 4.425,- 5.835,- 6.185,- 6.635,- 6.985,- 7.635,- 7.985,-

Cresto 4.435,- 4.825,- 6.235,- 6.585,- 7.035,- 7.385,- 8.035,- 8.385,-

Maestro 4.935,- 5.325,- 6.735,- 7.085,- 7.535,- 7.885,- 8.535,- 8.885,-

Vivo 5.335,- 5.725,- 7.135,- 7.485,- 7.935,- 8.285,- 8.935,- 9.285,-

Boxspringset Tozza - bestelcode TOZZA

De boxspringset bestaat uit:
• AVS boxspring
• Auping matras of AVS Box gestoffeerde matras
• Tozza hoofdbord

Informatie over de AVS boxsprings : zie pagina’s 3 en 4.
Informatie over de AVS boxspringmatrassen : zie katern Matrassen.

Het hoofdbord Tozza is niet gestoffeerd aan de achterzijde. Het hoofdbord
wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor bevestiging aan
boxsprings.
Hoogte : zwevend, 110 cm*
Breedte : gelijk aan breedtemaat boxsprings
Dikte : 13 cm

Tozza is alleen in 3 stoffen verkrijgbaar en niet leverbaar in andere stoffen.
Stoffen : stofgroep 2/3 : Fonda, Piquet

stofgroep 4/5 : Facet
(zie katern Kleuren & Stoffen)

Opties:
• Tozza hoofdbord met oversteek van 15 cm aan weerszijden van de boxspring.

De meerprijs hiervoor bedraagt € 100,-
• Tozza hoofdbord met hoogte 125 cm*.

De meerprijs hiervoor bedraagt € 100,-
• Tozza voetbord
• Sierpoten, zie pagina 5

Tozza Blocks

Tozza Curves

Tozza Lines
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* Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)

Voetbord Tozza - bestelcode TOZZA (of als losse nabestelling: BVTZ)

Het voetbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings

Hoogte : zwevend, 70 cm*
Breedte : gelijk aan breedtemaat boxsprings
Dikte : 13 cm

Tozza is alleen in 3 stoffen verkrijgbaar.
Stoffen : stofgroep 2/3 : Fonda, Piquet

stofgroep 4/5 : Facet
(zie katern Kleuren & Stoffen)

Tozza Blocks

Tozza Curves

Tozza Lines

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5

Breedte

80/90/100 495,- 595,-

120/140 545,- 695,-

160/180/200 595,- 745,-

Hoofdbord Tozza - bestelcode TOZZA (of als losse nabestelling: BHTZ)

Het hoofdbord Tozza is niet gestoffeerd aan de achterzijde.

Het hoofdbord wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor
bevestiging aan boxsprings.

Hoogte : zwevend, 110 cm*
Breedte : gelijk aan breedtemaat boxsprings
Dikte : 13 cm

Tozza is alleen in 3 stoffen verkrijgbaar.
Stoffen : stofgroep 2/3 : Fonda, Piquet

stofgroep 4/5 : Facet
(zie katern Kleuren & Stoffen)

Opties:
• Oversteek van 15 cm aan weerszijden van de boxspring.

De meerprijs hiervoor bedraagt € 100,-
• Hoogte 125 cm*

De meerprijs hiervoor bedraagt € 100,-

Tozza Blocks

Tozza Curves

Tozza Lines

Stofgroep groep 2/3 groep 4/5

Breedte (gelijk aan boxspring) hoogte 110 cm

80/90/100 595,- 695,-

120/140 675,- 825,-

160/180/200 755,- 905,-
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Monaco Maximus

* Coolmax zorgt voor optimale vochtregulatie. Door speciaal gevormde kanaaltjes verspreidt het vocht zich over een groot oppervlak, waardoor het makkelijker kan verdampen.
** Hoogte van de vloeroppervlakte tot bovenkant bord (marge +/- 2 cm.)

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

Boxspringset AVS Monaco Maximus - bestelcode MONMAXVL (2 vlakke boxsprings), MONMAXVS (2 verstelbare boxsprings)

De boxspringset AVS Monaco Maximus is altijd een 2-persoonsuitvoering,
bestaande uit:
• 2x vlakke AVS boxspring (B411) of 2x 2-motorige AVS boxspring (B477),

stofgroep 2/3
• 2x 1-persoons AVS Cresto boxmatras gestoffeerd of 1x 2-persoons AVS

Cresto boxmatras gestoffeerd, stofgroep 2/3 (soepel, medium of stevig)
• 2x 1-persoons AVS topper Premium of 1x 2-persoons AVS topper Premium
• 1x Nice hoofdbord met oversteek, stofgroep 2/3

De boxspring, boxspringmatrassen en het hoofdbord zijn gestoffeerd en alleen
verkrijgbaar in een stof uit stofgroep 2/3, zie het katern Kleuren & Stoffen.

De boxspring is voorzien van een spiraalbodem en staat op standaard kunststof
poten.
De verstelbare boxspring is voorzien van 2 motoren. Hoofd- en voeteind zijn
hierdoor traploos onafhankelijk verstelbaar. Bij het verstellen van het voetendeel
ontstaat er een knieknik. De bediening wordt geregeld door middel van een
afstandsbediening met kabel.

De gestoffeerde AVS Cresto boxmatras is verkrijgbaar in 3 hardheden (soepel,
medium of stevig) en bevat:
Tijk : breisel, 45% katoen / 55% polyester
Comfortlaag : open structuur schuim
Supportlaag : open structuur schuim
Kern : DPPS® pocketveren afgedekt met 3D-breisel
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen en bevestigingssysteem voor

AVS boxsprings
Zones : 5
Hoogte : 20 cm
De samenstelling van de matras kan niet veranderd worden.
De 2-persoonsuitvoering van de gestoffeerde Cresto boxmatras wordt
uitgevoerd met 1 pocketvering kern.
In de gestoffeerde uitvoering worden zowel de border als een strook van
ongeveer 10 cm over de rand heen gestoffeerd met een stof uit stofgroep 2/3.
Zie het katern Kleuren & Stoffen.
De matras is zowel aan de boven- en onderzijde getaped. Deze tape kan
uitgevoerd worden in verschillende kleuren. Zie het katern Kleuren & Stoffen.

De AVS topper Premium bevat:
Tijk : breisel, 33% Coolmax®* / 32% polyester / 35% polyester

incl. zilvergaren
Kern : Latex
Toplaag : klimaatvezel
Hoogte : ca. 8 cm

Het hoofdbord is recht. Het hoofdbord wordt standaard geleverd met
bevestigingsbeugels voor bevestiging aan boxsprings.
Breedte : aan weerszijden van de boxspring 10 cm breder
Hoogte : staand, 112 cm**
Dikte : 10 cm

Opties:
• sierpoten, zie pagina 5
• voor verstelbare boxspring: synchroon verstellen € 95,-

RF set (handset + ontvanger) € 115,-

Aanbieding

2x vlak van voor van voor

Afmeting 200/210 220

160/180 5.365,- 4.635,- 5.915,- 5.185,-

2x verstelbaar van voor van voor

Afmeting 200/210 220

160/180 7.965,- 6.595,- 8.715,- 7.345,-


