
Auping introduceert met de Criade een nieuwe boxspring met
herkenbare Auping signatuur. Een totaalconcept bestaande uit
boxspringbodems, (gestoffeerde) matrassen, toppers, hoofd- en
voetborden en accessoires zoals een hocker en sierkussens. Uiteraard
kan hierbij een keuze gemaakt worden uit verschillende
comfortmogelijkheden, maatvoeringen, stoffen en stijlen.

Boxspring bodems
De Criade is kenmerkend door zijn frame. Het frame draagt de boxspring
en heeft een vormrelatie met andere bedmodellen uit de Auping collectie;
daardoor is de Criade direct herkenbaar als een Auping ontwerp. De
boxspring is voorzien van stabiele pocketveren en het frame is leverbaar
in 5 kleuren. De boxsprings zijn leverbaar in diverse maten en in vlakke en
verstelbare uitvoeringen. Voor de bekleding van de boxsprings is keuze
uit een uitgebreide collectie stoffen.

Matrassen
De Criade kan gecombineerd worden met de reguliere witte Auping matrassen (zie katern Matrassen) en de gestoffeerde Criade matrassen.
Deze Criade matrassen met stiknaden op de hoeken, zijn passend bij de vormgeving van het totale Criade concept en zorgen voor goede
ondersteuning, comfort en ventilatie. Het assortiment is qua kernopbouw identiek aan die van het reguliere matrassenassortiment. De
reguliere gestoffeerde matrassen met tapebies zijn qua maatvoering niet toepasbaar op de Criade.

Toppers
De topmatras zorgt voor zachtheid en comfort. Er is keuze uit verschillende toppers. Zie katern Matrassen.

Hoofd- en voetborden
Een hoofd- en voetbord maken de Criade compleet. De Criade kent 5 hoofdborden en 3 voetborden en zijn met oog voor detail afgewerkt.
En omdat de hoofdborden rondom gestoffeerd zijn kan de Criade vrij in de ruimte geplaatst worden.

Accessoires
Naast de nieuwe accessoires, de ronde hocker en 3 gestoffeerde sierkussens, is de Criade te combineren met de reeds bestaande
accessoires zoals de nachtlampjes, Embrasse hocker en Embrasse sierkussen.

A u p i n g C r i a d e ( n i e u w )

Prijzen in euro’s incl. BTW, geldig vanaf 1 september 2013. 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.

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



Criade box 511 vlak

Criade box 555 1-motorig

Criade box 577 2-motorig

Criade box 511 vlak - bestelcode CRIADE

Vlakke box met pocketveren en voorzien van spiraalbodem.

Totale hoogte 37 cm.
Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Kleur frame : Pure white • Deep black • Sparkling bronze • Copper • Brique

Stofgroep groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D Verstelbare boxsprings kunnen worden
gecombineerd met niet-verstelbare boxsprings.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.140,- 1.240,- 1.340,- – 1.190,- 1.290,- 1.390,- –

120/140 1.470,- 1.570,- 1.670,- – 1.520,- 1.620,- 1.720,- –

160/180/200* 1.885,- 2.085,- 2.285,- – 1.985,- 2.185,- 2.385,- –

Criade box 577 2-motorig - bestelcode CRIADE

Verstelbare box met pocketveren en voorzien van spiraalbodem. Standaard met
RF set (handset + ontvanger) en stoffen handsethouder.
Rug- en voetendeel zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch verstelbaar. Bij het
verstellen van het voetendeel ontstaat er een knieknik**. Het brede zitvlak geeft
extra comfort bij verstelling.

Totale hoogte 37 cm.
Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Kleur frame : Pure white • Deep black • Sparkling bronze • Copper • Brique

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4

Stofgroep groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D Verstelbare boxsprings kunnen worden
gecombineerd met niet-verstelbare boxsprings.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 2.440,- 2.540,- 2.640,- – 2.590,- 2.690,- 2.790,- –

120/140 2.770,- 2.870,- 2.970,- – 2.920,- 3.020,- 3.120,- –

160/180/200* 4.485,- 4.685,- 4.885,- – 4.785,- 4.985,- 5.185,- –

Criade box 555 1-motorig - bestelcode CRIADE

Verstelbare box met pocketveren en voorzien van spiraalbodem. Standaard met
RF set (handset + ontvanger) en stoffen handsethouder.
Het rugdeel is elektrisch verstelbaar. Het voetendeel is met de hand verstelbaar
in 6 posities.

Totale hoogte 37 cm.
Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Kleur frame : Pure white • Deep black • Sparkling bronze • Copper • Brique

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4

Stofgroep groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D Verstelbare boxsprings kunnen worden
gecombineerd met niet-verstelbare boxsprings.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 2.040,- 2.140,- 2.240,- – 2.190,- 2.290,- 2.390,- –

120/140 2.370,- 2.470,- 2.570,- – 2.520,- 2.620,- 2.720,- –

160/180/200* 3.685,- 3.885,- 4.085,- – 3.985,- 4.185,- 4.385,- –

A u p i n g C r i a d e 3

* bestaan uit 2x 1-persoons boxspring met 1 frame

** 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.



Criade box 588 3-motorig

Simultaan verstellen

Criade box 588 3-motorig - bestelcode CRIADE

Verstelbare box met pocketveren en voorzien van spiraalbodem. Standaard met
RF set (handset + ontvanger) en stoffen handsethouder.
Rug-, voetendeel en hoofdsteun zijn onafhankelijk van elkaar elektrisch
verstelbaar. Bij het verstellen van het voetendeel ontstaat er een knieknik**. Het
brede zitvlak geeft extra comfort bij verstelling.

Totale hoogte 37 cm.
Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Kleur frame : Pure white • Deep black • Sparkling bronze • Copper • Brique

Opties:
• simultaan verstellen, zie pagina 4

Stofgroep groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D Verstelbare boxsprings kunnen worden
gecombineerd met niet-verstelbare boxsprings.

Afmeting 200/210 220

80/90/100 2.940,- 3.040,- 3.140,- – 3.090,- 3.190,- 3.290,- –

120/140 3.270,- 3.370,- 3.470,- – 3.420,- 3.520,- 3.620,- –

160/180/200* 5.485,- 5.685,- 5.885,- – 5.785,- 5.985,- 6.185,- –

Simultaan verstellen - bestelcode 908

De simultaanbedieningsset voor Criade box 555, 577 en 588 bestaat uit:
een ontvanger die aangesloten wordt op beide besturingsdozen.

Voor type 555/577 (art.nr. 490141) 95,- Simultaan verstellen betekent dat het verstellen van 2 ligvlakken nagenoeg gelijk aan elkaar verloopt.

Voor type 588 (art.nr. 490142) 95,-
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* bestaan uit 2x 1-persoons boxspring met 1 frame

** 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.



Plain hoofdbord

Curl hoofdbord

Cushion hoofdbord

Hoofdbord Cushion - bestelcode CRIADE

Sfeervol, rechthoekig, losser gestoffeerd hoofdbord afgewerkt met langwerpige,
metalen staafjes die altijd dezelfde kleur hebben als het frame van de box.
Rondom gestoffeerd.

Het hoofdbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 115 of 135 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Staafjes : Pure white, Deep black, Sparkling bronze, Copper, Brique

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 595,- 695,- 795,- –

120/140 695,- 845,- 995,- –

160/180/200 895,- 1.095,- 1.295,- –

Hoofdbord Curl - bestelcode CRIADE

Afgerond hoofdbord met klassieke ronding afgewerkt met een koordbies. Voor
bijpassende koordbiezen kan gekozen worden uit alle tapebieskleuren. Rondom
gestoffeerd.

Het hoofdbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 110 of 120 cm*
Dikte : 10 cm, de ronding bovenaan 20 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen
Koordbies : zie tapebieskleuren katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 495,- 595,- 695,- –

120/140 595,- 745,- 895,- –

160/180/200 795,- 995,- 1.195,- –

Hoofdbord Plain - bestelcode CRIADE

Rechthoekig, vlak hoofdbord. Rondom gestoffeerd.

Het hoofdbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 90, 100 of 110 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 445,- 545,- 645,- –

120/140 545,- 695,- 845,- –

160/180/200 695,- 895,- 1.095,- –

A u p i n g C r i a d e 5

* gemeten vanaf de grond (marge +/- 2 cm)

** bij nabestelling van een hoofdbord dienen tevens langere zijbuizen voor het frame te worden besteld.



Bend hoofdbord

Square hoofdbord

Hoofdbord Square - bestelcode CRIADE

Klassiek gestoffeerd hoofdbord met doorgestikte vlakken en gebombeerde
knoopjes. Rondom gestoffeerd.

Het hoofdbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 120 of 140 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 895,- 995,- 1.095,- –

120/140 995,- 1.145,- 1.295,- –

160/180/200 1.195,- 1.395,- 1.595,- –

Hoofdbord Bend - bestelcode CRIADE

Stijlvol, tweedelig gebogen hoofdbord met afgeronde details. Voor de zijkant
kan gekozen worden voor dezelfde stof en kleur als het hoofdbord óf voor de
Burago stof in alle kleuren. Rondom gestoffeerd.

Het gebogen gedeelte is gefixeerd en kan niet versteld worden.

Het hoofdbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 105 of 115 cm*
Dikte : 10 cm, incl. gebogen gedeelte 15 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 695,- 795,- 895,- –

120/140 795,- 945,- 1.095,- –

160/180/200 995,- 1.195,- 1.395,- –

C
ria
de

P-
P
/0
1-
09

-2
01

3

6 A u p i n g C r i a d e

* gemeten vanaf de grond (marge +/- 2 cm)

** bij nabestelling van een hoofdbord dienen tevens langere zijbuizen voor het frame te worden besteld.



Plain voetbord

Bend voetbord

Square voetbord

Voetbord Square - bestelcode CRIADE

Klassiek gestoffeerd voetbord met doorgestikte vlakken en gebombeerde
knoopjes. Rondom gestoffeerd. Goede combinatie met Square hoofdbord.

Het voetbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 70 of 80 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 695,- 795,- 895,- –

120/140 795,- 920,- 1.045,- –

160/180/200 895,- 1.045,- 1.195,- –

Voetbord Bend - bestelcode CRIADE

Rechthoekig voetbord met afgeronde bovenzijde. Voor de zijkant kan gekozen
worden voor dezelfde stof en kleur als het voetbord óf Burago stof. Rondom
gestoffeerd. Goede combinatie met hoofdbord Bend en Curl.

Het voetbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 70 of 80 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 595,- 695,- 795,- –

120/140 695,- 820,- 945,- –

160/180/200 795,- 945,- 1.095,- –

Voetbord Plain - bestelcode CRIADE

Rechthoekig, vlak voetbord. Rondom gestoffeerd. Goede combinatie met
hoofdborden Plain en Square.

Het voetbord wordt geleverd met bevestingsbouten voor bevestiging op het
frame.

Breedte : gelijk aan breedtemaat boxspring(s)
Hoogte : 70 of 80 cm*
Dikte : 10 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

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

Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Breedte

80/90/100 295,- 395,- 495,- –

120/140 395,- 520,- 645,- –

160/180/200 495,- 645,- 795,- –

A u p i n g C r i a d e 7

* gemeten vanaf de grond (marge +/- 2 cm)

** bij nabestelling van een voetbord dienen tevens langere zijbuizen voor het frame te worden besteld.



Criade matrassen

Criade Inizio Pocket gestoffeerd - bestelcode CRIADE

soepel - stevig

Tijk : breisel, 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : comfortschuim
Comfortlaag : HR schuim
Kern : DPPS® pocketveren
Onderlaag : open structuur schuim
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen
Zones : 3
Hoogte : 18 cm

Opmerking:
• In deze gestoffeerde uitvoering met stiknaden op de hoeken, bestaan de
zijkant van de matras en een strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde
uit de gekozen boxspringstof. Voor de keuze in stoffen, zie katern Kleuren &
Stoffen. De gestoffeerde Criade matrassen zijn qua maatvoering en
vormgeving uitsluitend toepasbaar op de Criade.

groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D

Afmeting 200/210 220

80/90/100 745,- 845,- 945,- – 845,- 945,- 1.045,- –

120/140 1.045,- 1.145,- 1.245,- – 1.145,- 1.245,- 1.345,- –

160/180/200
(1 kern/1 hardheid)

1.490,- 1.690,- 1.890,- – 1.690,- 1.890,- 2.090,- –

Criade Adagio Pocket gestoffeerd - bestelcode CRIADE

soepel - medium - stevig

Tijk : breisel, 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : comfortschuim
Comfortlaag : HR schuim ingesneden
Kern : DPPS® pocketveren afgedekt met drukverdelend schuim
Onderlaag : open structuur schuim
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen
Zones : 3
Hoogte : 20 cm

Opmerking:
• In deze gestoffeerde uitvoering met stiknaden op de hoeken, bestaan de
zijkant van de matras en een strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde
uit de gekozen boxspringstof. Voor de keuze in stoffen, zie katern Kleuren &
Stoffen. De gestoffeerde Criade matrassen zijn qua maatvoering en
vormgeving uitsluitend toepasbaar op de Criade.

groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D

Afmeting 200/210 220

80/90/100 945,- 1.045,- 1.145,- – 1.045,- 1.145,- 1.245,- –

120/140 1.345,- 1.445,- 1.545,- – 1.445,- 1.545,- 1.645,- –

160/180/200
(1 kern/1 hardheid)

1.890,- 2.090,- 2.290,- – 2.090,- 2.290,- 2.490,- –
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* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2 katern Matrassen. Voor de reguliere witte Auping matrassen en toppers: zie katern Matrassen.



Criade Cresto Pocket gestoffeerd - bestelcode CRIADE

soepel - medium - stevig - extra stevig

Tijk : breisel, 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : comfortschuim
Comfortlaag : latex
Kern : DPPS® pocketveren afgedekt met 3D-breisel
Onderlaag : open structuur schuim
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen
Zones : 5
Hoogte : 20 cm

Opmerking:
• In deze gestoffeerde uitvoering met stiknaden op de hoeken, bestaan de
zijkant van de matras en een strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde
uit de gekozen boxspringstof. Voor de keuze in stoffen, zie katern Kleuren &
Stoffen. De gestoffeerde Criade matrassen zijn qua maatvoering en
vormgeving uitsluitend toepasbaar op de Criade.

groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.145,- 1.245,- 1.345,- – 1.345,- 1.445,- 1.545,- –

120/140 1.745,- 1.845,- 1.945,- – 1.945,- 2.045,- 2.145,- –

160/180/200
(1 kern/1 hardheid)

2.290,- 2.490,- 2.690,- – 2.690,- 2.890,- 3.090,- –

160/180/200**
(1 kern/
2 hardheden)

2.440,- 2.640,- 2.840,- – 2.840,- 3.040,- 3.240,- –

Criade Maestro Pocket gestoffeerd - bestelcode CRIADE

soepel - medium - stevig - extra stevig

Tijk : breisel, 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : comfortschuim
Comfortlaag : Talalay® latex
Schouderzone : visco-elastisch schuim met pocketveren
Kern : DPPS® pocketveren afgedekt met 3D-breisel met flexibel

schouderdeel
Onderlaag : open structuur schuim
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen
Zones : 5
Hoogte : 22 cm

Opmerking:
• In deze gestoffeerde uitvoering met stiknaden op de hoeken, bestaan de
zijkant van de matras en een strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde
uit de gekozen boxspringstof. Voor de keuze in stoffen, zie katern Kleuren &
Stoffen. De gestoffeerde Criade matrassen zijn qua maatvoering en
vormgeving uitsluitend toepasbaar op de Criade.

groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.395,- 1.495,- 1.595,- – 1.595,- 1.695,- 1.795,- –

120/140 2.095,- 2.195,- 2.295,- – 2.295,- 2.395,- 2.495,- –

160/180/200
(1 kern/1 hardheid)

2.790,- 2.990,- 3.190,- – 3.190,- 3.390,- 3.590,- –

160/180/200**
1 kern/
2 hardheden

2.940,- 3.140,- 3.340,- – 3.340,- 3.540,- 3.740,- –
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* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** Deze matras bestaat uit 1 kern waarbij het mogelijk is verschillende hardheden met elkaar te combineren. Geef bij de bestelling aan welke hardheid

links (L) en rechts (R) moet komen (zie tekening). Let op: na productie is dit niet meer te wijzigen. Bestelbaar vanaf 14 oktober 2013.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2 katern Matrassen. Voor de reguliere witte Auping matrassen en toppers: zie katern Matrassen.



Criade Vivo Pocket gestoffeerd - bestelcode CRIADE

soepel - medium - stevig - extra stevig

Tijk : breisel, 38% Tencel®* / 62% polyester
Toplaag : comfortschuim
Comfortlaag : temperatuurregulerende Talalay® latex
Schouderzone : visco-elastisch schuim met pocketveren
Heupzone : visco-elastisch Talalay® latex
Kern : DPPS® pocketveren afgedekt met 3D-breisel met flexibel

schouderdeel
Onderlaag : open structuur schuim
Onderkant : ventilatiebodem met 4 handgrepen
Zones : 5
Hoogte : 24 cm

Opmerking:
• In deze gestoffeerde uitvoering met stiknaden op de hoeken, bestaan de
zijkant van de matras en een strook van ongeveer 10 cm aan de bovenzijde
uit de gekozen boxspringstof. Voor de keuze in stoffen, zie katern Kleuren &
Stoffen. De gestoffeerde Criade matrassen zijn qua maatvoering en
vormgeving uitsluitend toepasbaar op de Criade.

groep A groep B groep C groep D groep A groep B groep C groep D

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.595,- 1.695,- 1.795,- – 1.795,- 1.895,- 1.995,- –

120/140 2.395,- 2.495,- 2.595,- – 2.595,- 2.695,- 2.795,- –

160/180/200
(1 kern/1 hardheid)

3.190,- 3.390,- 3.590,- – 3.590,- 3.790,- 3.990,- –

160/180/200**
(1 kern/
2 hardheden)

3.340,- 3.540,- 3.740,- – 3.740,- 3.940,- 4.140,- –
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* Tencel®: Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

** Deze matras bestaat uit 1 kern waarbij het mogelijk is verschillende hardheden met elkaar te combineren. Geef bij de bestelling aan welke hardheid

links (L) en rechts (R) moet komen (zie tekening). Let op: na productie is dit niet meer te wijzigen. Bestelbaar vanaf 14 oktober 2013.

Om een keuze te maken tussen de diverse hardheden: zie pagina 2 katern Matrassen. Voor de reguliere witte Auping matrassen en toppers: zie katern Matrassen.



Auping LED leeslamp voor Criade

Hocker rond

Sierkussen rechthoek

Sierkussen vierkant

Sierkussen rechthoek - bestelcode CRKSR

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Comfortabel, rechthoekig sierkussen. Voorzijde met
doorgestikte vlakken en gebombeerde knoopjes, achterzijde
alleen knoopjes. Knoopjes altijd in dezelfde kleur.

Vulling : 100 % hoenderveren

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

80 x 40 150,- 190,- 230,- –

Sierkussen vierkant - bestelcode CRKSV

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Sfeervol, vierkant sierkussen met een koordbies rondom.

Voor bijpassende koordbiezen kan gekozen worden uit alle
tapebieskleuren.

Hoes is wasbaar.

Vulling : 100 % hoenderveren

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen
Koordbies : zie tapebieskleuren katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

60 x 60 110,- 150,- 190,- –

Hocker rond - bestelcode CRHCK

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Ronde, gestoffeerde hocker.

Hoogte : 42 cm

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

40 x 42 295,- 385,- 475,- –

Auping LED leeslamp voor Criade - bestelcode 478092

Opmerking Uitvoering Prijs

Leeslamp met energiezuinige LED die middels magnetische
montage toepasbaar is op verschillende plaatsen van het
bed.

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,-
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Kussenrol

Criade tablethouder

Criade handsethouder

Kussenrol - bestelcode CRKRR

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Langwerpig, rond sierkussen met op de kopse kanten
rondom koordbies.

Voor bijpassende koordbiezen kan gekozen worden uit alle
tapebieskleuren.

Hoes is wasbaar.

Diameter : 20 cm
Vulling : polyether schuim

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen
Koordbies : zie tapebieskleuren katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

80, 90 of 100 125,- 165,- 205,- –

Criade handsethouder - nabestelling - bestelcode CRHSZ

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Stoffen houder die aan de onderkant van de matras
bevestigd wordt.

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

13 x 28 50,- 50,- 50,- –

Criade tablethouder - bestelcode CRIPZ

Opmerking Stofgroep groep A groep B groep C groep D

Stoffen houder die aan de onderkant van de matras
bevestigd wordt. Geschikt om bijv. een tablet in op te
bergen.

Stof : zie katern Kleuren & Stoffen

Afmeting

28 x 28 60,- 60,- 60,- –

C
ria
de

P-
P
/0
1-
09

-2
01

3

12 A u p i n g C r i a d e




