
Auping Match is kiezen voor een bed dat bij je past. Een bed met een
duidelijke uitstraling die matcht met je persoonlijke wensen. Bewust
voor mensen die op zoek zijn naar een bedmodel met een eigen
herkenbaar design of meer klassiek karakter. Er zijn drie Auping Match
modellen. Elk model heeft haar eigen specifieke stijl, passend binnen
een eigentijdse setting. Per model is er gekozen voor een bijbehorend
materiaal, uitgevoerd in aluminium, hout of stof.

Om de verschillende uitstralingen optimaal naar voren te laten komen,
zijn alle Auping Match modellen voorzien van een bijpassend
hoofdbord. Hiermee creëert u de Auping Match die aansluit bij uw
smaak in een stijlvolle sfeer binnen uw slaapkamer.

Met de Auping Match kiest u voor hoogwaardige kwaliteit, duurzaamheid
en comfort. Dit komt tezamen met de Auping spiraalbodems en
matrassen tot uitdrukking door de perfecte ventilatie, ondersteuning en
drukverlaging gecombineerd met de specifieke Auping Match uitstraling.
Een bed met een duidelijke karakter, zonder concessies te doen aan een
goed, gezond en comfortabel leven.

A u p i n g Ma t c h

Match Copenhagen Match New York

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.

Match London

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



A u p i n g Ma t c h
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Inhoud

Voorbeeld setprijzen / actieprijs Match London 3
Match Copenhagen 4
Match New York 6
Match London 8
Poten 10
AB klem 10
Match nachtkastje 10

Het Auping stoffen- en houtkleuren overzicht staat in katern 'Kleuren & Stoffen'.



Voorbeeld setprijzen / actieprijs Match London

Match London

Match New York

Match Copenhagen

Match Copenhagen
incl. hoofdbord
en poten (recht of design)

aluminium omranding,
beits/vollak hoofdbord

Match New York
incl. hoofdbord met kussen(s)
en poten (recht of design)

beits/vollak

Match London
incl. hoofdbord met kussen
en poten (recht of design)

stofgroep A

Auping spiraalbodem vlak en
Dublin matras

van voor*

80/90 x 200/210 1.605,- 2.030,- 2.725,- 2.475,-

140 x 200/210 2.075,- 2.500,- 3.315,- 2.965,-

140 x 200/210 (2 ligvlakken) 2.340,- 2.765,- 3.580,- 3.230,-

160/180/200 x 200/210 2.385,- 2.810,- 3.755,- 3.255,-

* Voordeel geldt uitsluitend op een complete Match London bestaande uit omranding, hoofdbord, Auping matras(sen), Auping spiraalbodem(s) en poten. (80/90/100 voordeel

€250,-, 120/140 voordeel €350,-, 160/180/200 voordeel €500,-) In het geval van opwaardering in matras(sen) en/of spiraalbodem(s) blijven de voordeelbedragen gelijk.

Voorbeeld setprijzen. De aangegeven prijzen zijn vanaf-prijzen. Tegen meerprijs is opwaardering in matras(sen) en/of
spiraalbodem(s) uiteraard mogelijk.

A u p i n g Ma t c h 3



Match Copenhagen

Hoofdbord Match Copenhagen - bestelcode MATCOP (nabestelling bestelcode 561)

Het hoofdbord Copenhagen is een smal houten hoofdbord afgewerkt met
chroomkleurig gepolijste aluminium einddelen.

Breedte : bedbreedte + 52 cm
Hoogte vanaf de grond : 76 of 82 cm (instelbaar in 2 hoogtes)
Hoogte hoofdbord (los deel) : 24 cm
Diepte : bedlengte + 4,5 cm

Houtkleuren : zie katern 'Kleuren & Stoffen'beits/vollak hoogglans

Breedte

80/90/100 270,- 445,-

120/140 290,- 465,-

160/180/200 310,- 485,-

Match Copenhagen - bestelcode MATCOP

Geanodiseerde aluminium bedomranding van gevormde aluminium panelen en
afgeronde chroomkleurig gepolijste aluminium hoekdelen.

Hoogte bedomranding : 14 cm
Buitenwerkse afmetingen : breedte + 4 cm

: lengte + 4 cm
Lighoogte met Auping spiraalbodem
en Adagio matras : 53,5 cm

Kleuren : geanodiseerd blank of zwart

met vlakke
Auping Spiraalbodem

met handverstelbare
Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraalbodem en poten en excl.
matrassen en hoofdbord.

Afmeting 200/210 220 200/210 220

80/90/100 940,- 990,- 1.090,- 1.140,-

120 1.140,- 1.190,- 1.390,- 1.440,-

140 1.140,- 1.190,- 1.390,- 1.440,-

140* (2 ligvlakken) 1.260,- 1.360,- 1.560,- 1.660,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 1.285,- 1.385,- 1.585,- 1.685,-

met 1-motorige
Auping Spiraalbodem

met 2-motorige
Auping Spiraalbodem

met 3-motorige
Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraal-
bodem en poten en excl. matrassen en
hoofdbord.

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

80/90/100 1.390,- 1.440,- 1.790,- 1.840,- 2.190,- 2.240,-

120 1.840,- 1.890,- 2.140,- 2.190,- 2.540,- 2.590,-

140 1.840,- 1.890,- 2.140,- 2.190,- 2.540,- 2.590,-

140* (2 ligvlakken) 2.160,- 2.260,- 2.960,- 3.060,- 3.760,- 3.860,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 2.185,- 2.285,- 2.985,- 3.085,- 3.785,- 3.885,-
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4 A u p i n g Ma t c h

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.

Op deze pagina zijn de prijzen opgenomen van de omranding incl. Auping spiraalbodems. Match wordt standaard geleverd met Auping spiraalbodems. Informatie hierover vindt u in

het prijskatern 'Spiraalbodems'.



Binnen het Match assortiment kunnen de verschillende hoofdborden worden gecombineerd met alle omrandingen.

Match Copenhagen (losse omranding) - bestelcode MATCOP

In het overzicht zijn de prijzen opgenomen van de omranding met poten zonder spiraalbodems.
Match wordt standaard geleverd in combinatie met Auping spiraalbodems.

losse omranding

Afmeting 200/210 220

80/90/100 695,- 695,-

120 745,- 745,-

140 745,- 745,-

140* 770,- 770,-

160/180/200* 795,- 795,-

A u p i n g Ma t c h 5

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.



Match New York

Hoofdbord Match New York - bestelcode MATNY (nabestelling bestelcode 562N)

Het hoofdbord Match New York is een houten hoofdbord van gelaagd
beukenhout bestaande uit 3 delen, afgewerkt met chroomkleurig gepolijste
aluminium tussendelen. De einddelen van het hoofdbord hebben een afgeronde
vorm. Het hoofdbord is voorzien van gestoffeerde kussens (tot en met een
breedte van 140 cm is het hoofdbord voorzien van 1 gestoffeerd kussen).

Breedte : bedbreedte + 8 cm
Hoogte vanaf de grond : 84 of 90 cm (instelbaar in 2 hoogtes)
Hoogte hoofdbord (los deel) : 36 cm
Diepte : bedlengte + 4,5 cm

Houtkleuren : zie katern 'Kleuren & Stoffen'
Stoffen hoofdbordkussen(s) : zie katern 'Kleuren & Stoffen'

beits/vollak hoogglans

Breedte

80/90/100 480,- 755,-

120/140 500,- 775,-

160/180/200** 520,- 795,-

Match New York - bestelcode MATNY

Houten bedomranding van gelaagd beukenhout. De zijkanten van de panelen zijn
aan de onderkant afgerond.

Hoogte bedomranding : 15,5 cm
Buitenwerkse afmetingen : breedte + 4 cm

: lengte + 4 cm
Lighoogte met Auping spiraalbodem
en Adagio matras : 53,5 cm

Houtkleuren : zie katern Kleuren & Stoffen

beits/vollak
met vlakke

Auping Spiraalbodem
met handverstelbare
Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraalbodem en poten en excl.
matrassen, hoofdbord en hoofdbordkussens.

Afmeting 200/210 220 200/210 220

80/90/100 1.155,- 1.205,- 1.305,- 1.355,-

120 1.355,- 1.405,- 1.605,- 1.655,-

140 1.355,- 1.405,- 1.605,- 1.655,-

140* (2 ligvlakken) 1.475,- 1.575,- 1.775,- 1.875,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 1.500,- 1.600,- 1.800,- 1.900,-

beits/vollak
met 1-motorige

Auping Spiraalbodem
met 2-motorige

Auping Spiraalbodem
met 3-motorige

Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraal-
bodem en poten en excl. matrassen, hoofdbord
en hoofdbordkussens.

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

80/90/100 1.605,- 1.655,- 2.005,- 2.055,- 2.405,- 2.455,-

120 2.055,- 2.105,- 2.355,- 2.405,- 2.755,- 2.805,-

140 2.055,- 2.105,- 2.355,- 2.405,- 2.755,- 2.805,-

140* (2 ligvlakken) 2.375,- 2.475,- 3.175,- 3.275,- 3.975,- 4.075,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 2.400,- 2.500,- 3.200,- 3.300,- 4.000,- 4.100,-

meerprijs

hoogglanslak, alle maten 425,-
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6 A u p i ng Ma t c h

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.

** Deze maat wordt geleverd met twee hoofdbordkussens.

Op deze pagina zijn de prijzen opgenomen van de omranding incl. Auping spiraalbodems. Match wordt standaard geleverd met Auping spiraalbodems. Informatie hierover vindt u in

het prijskatern 'Spiraalbodems'.



Match New York (losse omranding) - bestelcode MATNY

In het overzicht zijn de prijzen opgenomen van de omranding met poten zonder spiraalbodems.
Match wordt standaard geleverd in combinatie met Auping spiraalbodems.

Beits/vollak losse omranding

Afmeting 200/210 220

80/90/100 910,- 910,-

120 960,- 960,-

140 960,- 960,-

140* 985,- 985,-

160/180/200* 1.010,- 1.010,-

meerprijs

hoogglanslak, alle maten 425,-

Binnen het Match assortiment kunnen de verschillende hoofdborden worden gecombineerd met alle omrandingen.

A u p i n g Ma t c h 7

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.



Match London

Hoofdbord Match London - bestelcode MATLOND (nabestelling bestelcode 563)

Het hoofdbord Match London is een gestoffeerd hoofdbord doorgestikt met een
dubbele doorstiknaad en afgewerkt met chroomkleurig gepolijste aluminium
einddelen. Het hoofdbord is voorzien van een gestoffeerd hoofdbordkussen.

Breedte : bedbreedte + 7 cm
Hoogte vanaf de grond : 91 cm
Hoogte hoofdbord (los deel) : 68 cm
Diepte : bedlengte + 9 cm

Stoffen hoofdbordkussen : zie katern 'Kleuren & Stoffen'

groep A

Breedte

80/90/100 800,-

120/140 860,-

160/180/200 940,-

Match London - bestelcode MATLOND

Gestoffeerde bedomranding afgewerkt met dubbele doorstiknaden en
chroomkleurig gepolijste aluminium hoekdelen.

Hoogte bedomranding : 17 cm
Buitenwerkse afmetingen : breedte + 5 cm

: lengte + 5 cm
Lighoogte met Auping spiraalbodem
en Adagio matras : 53,5 cm

Stoffen : zie katern Kleuren & Stoffen

Stofgroep A
met vlakke

Auping Spiraalbodem
met handverstelbare
Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraalbodem en poten en excl.
matrassen, hoofdbord en hoofdbordkussen.

Afmeting 200/210 220 200/210 220

80/90/100 1.530,- 1.580,- 1.680,- 1.730,-

120 1.810,- 1.860,- 2.060,- 2.110,-

140 1.810,- 1.860,- 2.060,- 2.110,-

140* (2 ligvlakken) 1.930,- 2.030,- 2.230,- 2.330,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 2.025,- 2.125,- 2.325,- 2.425,-

Stofgroep A
met 1-motorige

Auping Spiraalbodem
met 2-motorige

Auping Spiraalbodem
met 3-motorige

Auping Spiraalbodem

Attentie:
de aangegeven prijzen zijn incl. Auping spiraal-
bodem en poten en excl. matrassen, hoofdbord
en hoofdbordkussen.

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

80/90/100 1.980,- 2.030,- 2.380,- 2.430,- 2.780,- 2.830,-

120 2.510,- 2.560,- 2.810,- 2.860,- 3.210,- 3.260,-

140 2.510,- 2.560,- 2.810,- 2.860,- 3.210,- 3.260,-

140* (2 ligvlakken) 2.830,- 2.930,- 3.630,- 3.730,- 4.430,- 4.530,-

160/180/200* (2 ligvlakken) 2.925,- 3.025,- 3.725,- 3.825,- 4.525,- 4.625,-

Zie ook actieprijzen op pagina 3.
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8 A u p i n g Ma t c h

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.

Op deze pagina zijn de prijzen opgenomen van de omranding incl. Auping spiraalbodems. Match wordt standaard geleverd met Auping spiraalbodems. Informatie hierover vindt u in

het prijskatern 'Spiraalbodems'.



Binnen het Match assortiment kunnen de verschillende hoofdborden worden gecombineerd met alle omrandingen.

Match London (losse omranding) - bestelcode MATLOND

In het overzicht zijn de prijzen opgenomen van de omranding met poten zonder spiraalbodems.
Match wordt standaard geleverd in combinatie met Auping spiraalbodems.

stofgroep A losse omranding

Afmeting 200/210 220

80/90/100 1.285,- 1.285,-

120 1.415,- 1.415,-

140 1.415,- 1.415,-

140* 1.440,- 1.440,-

160/180/200* 1.535,- 1.535,-

A u p i n g Ma t c h 9

* Deze maat wordt standaard geleverd met twee 1-persoonsspiraalbodems en een middensteun. De aangegeven prijs is inclusief middensteun.



Poten

AB klem

Match nachtkastje

Match nachtkastje 200 - bestelcode 534T

Opmerking Uitvoering beits/vollak hoogglans

Zwevend stalen nachtkastje met één lade. De romp van het
nachtkastje wordt geleverd in gepoedercoat aluminium. Het
ladefront van het kastje is van hout.

Breedte : 40 cm
Hoogte : 10 cm
Diepte : 40 cm

Houtkleuren ladefront: zie katern 'Kleuren & Stoffen'

Buitenwerkse afmetingen:
Breedte : bedbreedte + 50 cm (per kastje)
Hoogte : 33 cm

335,- 460,-

AB klem - bestelcode 800AC

Opmerking Uitvoering Prijs

Voor bevestiging van de afstandsbediening aan een Match
bedomranding.

15,-

Poten - recht - bestelcode 524

Opmerking Uitvoering Prijs

Kleur: chroomkleurig of aluminium

Hoogte : 25 cm
Doorsnede : Ø 4 cm

Lighoogte met Adagio matras: ca. 53,5 cm

set van 4 stuks 95,-

Poten - design - bestelcode 524

Opmerking Uitvoering Prijs

Kleur: chroomkleurig gepolijst aluminium

Hoogte : 25 cm

Lighoogte met Adagio matras: ca. 53,5 cm

set van 4 stuks 95,-
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10 A u p i n g Ma t c h




