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uitgeruste
wereld

Een

is een mooiere wereld

Wie goed is uitgerust merkt dat aan alles: je bent ontspannen, 
energiek, scherp en vriendelijk. Je bent wakker. 

We werken al ruim 130 jaar aan de beste slaap voor morgen. 
Elk bed en matras wordt gemaakt met aandacht voor detail, 

voor het milieu en voor de toekomst.
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jouw
lichaam

Gemaakt voor

Iedereen is anders, ieder lichaam is verschillend. Bij 

kleding is het normaal om je eigen maat en pasvorm 

te kiezen, zodat je spijkerbroek of blazer goed past 

en lekker zit. Waarom is dit bij een matras niet zo? 

Hoe vind je het matras dat het beste bij jou past? Bij 

jouw lichaam? Bij jouw voorkeuren? Dat matras vind 

je niet. Dat maak je. Natuurlijk, op maat. 

Bij Auping bieden we verschillende type matrassen 

met verschillende soorten ondersteuning. De juiste 

variant zorgt ervoor dat je wervelkolom in een mooie 

natuurlijke houding ligt, van je nek tot aan je stuitje. 

Zo herstelt je lichaam zich het beste tijdens je slaap.



Bodytype X

Bodytype Y
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Bodytype I

Bodytype A

Bodytype Y

Zijn jouw schouders breder ten opzichte 

van je taille en zijn je heupen vrijwel 

even breed als je taille? Dan slaap je 

heerlijk op een matras voor bodytype Y, 

waarbij de schouderzone iets dieper in 

het matras ligt dan je heupen. Op deze 

manier kunnen je schouders lekker 

wegzakken in het matras, zodat je rug in 

een natuurlijke houding blijft liggen.

Vier verschillende bodytypes

Uit ons ergonomisch onderzoek blijkt dat je voor de beste ondersteuning verschillende zones voor schouders, taille en 

heupen toe moet passen. Dus dat hebben we gedaan. Ons nieuwe matrassenassortiment is ontwikkeld op basis van  

4 verschillende soorten bodytypes. Hierbij draait alles om de verhouding van de schouders en de heupen ten opzichte van de 

taille.  Lengte en gewicht spelen hierbij geen rol. Dit is belangrijk voor de hardheid van je matras. Elk matrastype is verkrijgbaar in  

4 bodytypes (X, Y, A en I) en 3 hardheden (soft, medium en firm). Er is dus altijd een matras dat bij jouw lichaam past.

Bodytype X

Zijn je schouders en heupen breder dan 

je taille? Dan heb je een matras nodig 

met de ondersteuning voor bodytype 

X. Zowel de schouder- als de heupzone 

in dit type matras zijn wat zachter. 

Hierdoor kunnen je schouders en 

heupen ’s nachts lekker wegzakken in 

het matras. De taillezone, die zich tussen 

de heup- en schouderzone bevindt, is 

iets steviger waardoor je middel goed 

wordt ondersteund.

Samen op één bed

Hebben jij en je partner verschillende bodytypes, maar willen jullie wél gezellig 

samen op een tweepersoonsmatras slapen? Dat is geen probleem. Alle 

bodytypes en verschillende hardheden kunnen namelijk verenigd worden in 

een tweepersoonsmatras.

Bodytype I 

Zijn je heupen, taille en schouders 

ongeveer even breed? Of zijn je 

schouders íetsje breder ten opzichte 

van je heupen en taille? Dan heb jij 

bodytype I. Het matras dat hierbij past, 

heeft een gelijkmatige verdeling van de 

zones. Dit betekent dat de heup-, taille- 

en schouderzone ongeveer dezelfde 

stevigheid hebben, zodat je lichaam in 

een mooie natuurlijke en comfortabele 

rusthouding komt. 

Bodytype A

Zijn je heupen breder dan je taille, maar 

heb je smalle schouders? Dan heb jij 

bodytype A. Bij dit bodytype hoort een 

matras waarbij de heupzone iets dieper 

in het matras ligt dan je schouders. Op 

deze manier kunnen je heupen lekker 

wegzakken in het matras, zodat je 

geen druk ervaart tijdens je slaap en je 

makkelijk van houding verandert tijdens 

het dromen. 

Weten welk bodytype jij hebt? 

Bekijk hier de video
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Auping Evolve is het eerste volledig circulaire matras ooit. Een matras zonder schuim en zonder lijm, 

waarvan de materialen voor altijd opnieuw gebruikt kunnen worden voor een nieuw, fris matras. Dat is niet 

alleen goed voor het milieu, maar óók heel goed voor je nachtrust. 

Koel en flexibel

Als je het ’s nachts snel warm hebt, past Auping Evolve goed bij jou. Dit matras voelt namelijk lekker koel 

aan. Door het gebruik van polyester (in plaats van latex of schuim) en de Vent-tex® comfortlaag, ventileert 

Evolve heel goed. En dat is belangrijk voor het reguleren van vocht. Want wist je dat je elke nacht ongeveer 

350 ml vocht verliest via je adem en transpiratie? Dat is ongeveer zoveel als twee longdrinkglazen water.

Een ander voordeel van Vent-tex® is dat dit materiaal flexibel is. Hierdoor kun je ’s nachts makkelijk 

draaien zonder wakker te worden. En hadden we al gezegd dat Auping Evolve brandvertragend en vrij van 

schadelijke stoffen is? 

Voor jouw lichaam

Auping Evolve is verkrijgbaar in de 4 verschillende bodytypes, met elk een andere ondersteuning én  

in 3 verschillende hardheden. Zo kun je eindeloos lekker slapen op een matras dat perfect bij je past. 

Altijd een lekker fris bed

De bovenste laag (de tijk) van het Evolve matras is afritsbaar en wasbaar in de wasmachine op 60°C.  

Ideaal voor als je een huisstofmijtallergie hebt. 

Auping
Evolve

Ligt eindeloos lekker 
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Kies een matras dat 20-30 cm langer is dan je eigen 

lengte. Verschillen jij en je bedpartner van lengte? 

Kies dan voor een matraslengte die 20-30 cm langer 

is dan de langste van jullie twee. Onze matrassen zijn 

verkrijgbaar tot wel 220 cm.

Auping Elysium is een 100% circulair matras, gemaakt om heerlijk in weg te zakken. Dit matras heeft namelijk 

een Harmony-pocs® comfortlaag, een laag die we speciaal hebben ontwikkeld voor Auping Elysium. Deze 

laag is opgebouwd uit heel veel (meer dan 800) miniveertjes die individueel verpakt zijn in kleine textielzakjes.  

De veertjes zorgen voor een goede drukverdeling en geven je het gevoel te worden omarmd, alsof je een liefdevolle 

knuffel krijgt. Gelukkig wel zonder dat het benauwd aanvoelt, want de miniveertjes hebben een open structuur, die 

zorgt voor een goede luchtdoorstroming en vochtregulatie. 

Optimale ventilatie

Maar niet alleen die comfortlaag zorgt voor goede ventilatie. Er zit bijvoorbeeld ook geen schuim en latex in 

dit matras. Dat zijn materialen die vaak in matrassen worden verwerkt, maar eigenlijk net iets té goed isoleren.  

We hebben bewust gekozen voor polyester en een Vent-tex® comfortlaag. Niet alleen omdat dit het meest 

geschikte materiaal is om een circulair matras van te maken, maar ook omdat het - in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

katoen - geen vocht opneemt. Het zorgt ervoor dat je matras niet broeierig aanvoelt en je het dus ook niet zo snel 

warm krijgt ’s nachts. 

Voor jouw lichaam

Het Auping Elysium matras is verkrijgbaar in 12 verschillende varianten. Dat komt omdat je kunt kiezen tussen 

verschillende bodytypes en hardheden. De juiste variant zorgt ervoor dat je rug in een mooie natuurlijke houding 

ligt, van je nek tot je stuitje. 

Altijd een lekker fris bed

De bovenste laag (de tijk) van het Elysium matras is afritsbaar en wasbaar in de wasmachine op 60°C. 

Ideaal voor als je een huisstofmijtallergie hebt.

Auping
Elysium

Rijkelijk uitgerust
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Wist je dat je onze matrassen niet hoeft te draaien of 

keren? Sterker nog, zou je een Auping matras draaien, 

dan bevinden de ondersteunende zones zich niet 

meer op de juiste plek.

In de ruim 130 jaar dat we bestaan, zijn we heel goed geworden in het uitrusten van de wereld door de beste 

bedden en matrassen te maken. Al die kennis, al die kunde, al dat vakmanschap komt nu samen in ons nieuwe 

matras: Auping Elite.

Heerlijk zacht en geborgen

Auping Elite is het lekkerste matras waar je ooit op zult liggen. Of eigenlijk: waar je ín zult liggen. Je zakt er namelijk 

heerlijk in weg. Alsof je wordt omhelsd door je matras. Dat komt voornamelijk door de comfortlaag van Vita 

Talalay Origins®. Vita Talalay is de meest duurzame latexsoort die er bestaat, en zorgt ervoor dat het Elite matras 

veerkrachtig en heerlijk zacht is. Om het matras nóg wat zachter te maken, hebben we een extra laagje in de 

bovenkant van het matras toegevoegd. Deze laag heet Welcompadd®, en bestaat uit allemaal zachte, ruitvormige 

kussentjes dicht op je lichaam. 

Goede ventilatie

Het matras bestaat voor het grootste deel uit polyester. De luchtige structuren van dit materiaal zorgen er namelijk 

voor dat het matras heel goed ventileert en vocht goed wordt afgevoerd. Dat is belangrijk, want wist je dat je elke 

nacht ongeveer 350 ml vocht verliest?

Onovertroffen comfort

Auping Elite is beschikbaar in 4 verschillende bodytypes en in 3 verschillende hardheden, dus er is altijd een Elite 

die precíes bij jouw lichaam past. Het comfort van Vita Talalay zorgt er samen met de zachte bovenkant voor dat 

je heerlijk kunt wegdromen op Auping Elite. Of dus eigenlijk: ín Auping Elite.

Altijd een lekker fris bed

De bovenste laag (de tijk) van het Elite matras is afritsbaar en wasbaar in de wasmachine op 60°C. 

Ideaal voor als je een huisstofmijtallergie hebt.

Auping
Elite

Een klasse apart



Auping Inizio

Het Inizio matras is de ideale 

keuze voor wie de kwaliteit van 

Auping zoekt tegen een scherpe 

prijs. Lekker slapen op een zacht 

matras met drie comfortzones, 

die past op elke bedbodem. 

Verkrijgbaar in 4 hardheden: soft, 

medium, firm en extra firm.

18 cm

3 zones
Symmetrisch

Latex

Optioneel

22 cm

3 zones
A-symmetrisch

4 bodytypes

Vent-tex®

Inclusief

100% circulairRecyclebaar

Brandwerend

23,5 cm

4 bodytypes

Harmony-pocs®

Inclusief

100% circulair

Brandwerend

24 cm

4 bodytypes

Welcompadd®

Vita Talalay origins®

80% circulair / 
20% recyclebaar

3 zones
A-symmetrisch

Vent-tex®

3 zones
A-symmetrisch

Inclusief

Vent-tex®

Inizio Evolve Elysium Elite

Het assortiment Auping matrassen

Ondersteuning

Hoogte

Comfort

Afritsbare en  
wasbare tijk

Duurzaamheid

Brandveiligheid
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In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen afgedankt. Veel matrassen worden verbrand of eindigen op de 

vuilstort. Met grote problemen als gevolg. 

Bij Auping werken we aan een wereld zonder afval en waarin geen enkel matras meer op de afvalberg of in de 

verbrandingsoven terechtkomt. Daarom zijn wij in 2011 gestart met het Auping Take Back System. Bij aankoop 

van je nieuwe Auping matras nemen we graag je oude matras mee, ook als het geen Auping matras is. We zorgen 

ervoor dat deze matrassen zoveel mogelijk hergebruikt worden, want we willen zo min mogelijk materialen 

verspillen. En het scheelt jou weer een ritje naar de vuilstort.

Circulaire matrassen

Bij Auping innoveren we voortdurend. Niet alleen op het gebied van design of ergonomie, maar óók op het gebied 

van duurzaamheid. 

Dat betekent ook dat we ons matrassenassortiment hebben aangepast. De introductie van Auping Evolve, het 

eerste volledig circulaire matras ter wereld, was hierbij de eerste stap in de goede richting. Nu hebben we ook ons 

premium matrassenassortiment aangepast met Auping Elysium en Auping Elite. Een ingrijpende stap, maar wel 

een waar we 100% achter staan. We streven naar een volledig circulair productassortiment uiterlijk in 2030.

B Corp

Sinds maart 2020 mogen wij onszelf een 

certified B Corporation noemen. B Corps zijn 

bedrijven die een verschil willen maken in de 

samenleving, die de wereld voor toekomstige 

generaties leefbaar, gezond en veilig willen 

houden. Organisaties met het B Corp certificaat 

streven vrijwillig de hoogste standaarden na op 

het vlak van sociale en ecologische prestaties, 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

transparantie.

Sinds onze oprichting in 1888 zijn we 

baanbrekende, handgemaakte producten 

blijven ontwikkelen die de wereld van slaap en 

rust voorgoed hebben veranderd. De B Corp 

status is voor ons meer dan een certificering. 

Het behalen en behouden van deze status 

inspireert en daagt uit. Zo zorgen we dat iedere 

morgen beter is dan gisteren.

We nemen je oude matras mee terug

Wij vinden het belangrijk dat jij precies kunt weten 

waar je matras van gemaakt is. Daarom zijn de Auping 

Evolve en Elysium matrassen voorzien van een  

Niaga® label. Producten met dit label zijn ontworpen 

voor hergebruik. Door het label te scannen kun je  

zien van welke materialen je matras gemaakt is en  

hoe het matras weer ingeleverd kan worden voor 

recycling. Zo kunnen wij de waardevolle materialen 

keer op keer hergebruiken en helpen we samen afval 

de wereld uit.

Onze matrassen hebben 
een productpaspoort
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Johannes Auping was in 1888 een hardwerkende smid in Deventer, die geen enkele uitdaging uit de 

weg ging. Toen de directeur van een ziekenhuis hem om een ventilerend bed vroeg, maakte hij een 

gevlochten spiraalmatras. Dat deed hij door ijzerdraden aan de snijplaat van een snijbonenmolen te 

bevestigen, en die vervolgens over een as rond te laten draaien. Zo ontstond er een mooi vlechtwerk. 

Tot op de dag van vandaag is de ventilerende spiraalbodem nog steeds de basis van al onze bedden 

en boxsprings. 

Een goede bedbodem is heel belangrijk tijdens het slapen. Doordat jij én je matras de beste ondersteuning krijgen, kan 

jij elke nacht heerlijk dromen. En met de juiste bedbodem kan jouw matras ook beter ademen en gaat die langer mee.

Drie voordelen van een Auping spiraalbodem:

	 Doordat de spiraalbodem 80% open ruimte heeft voor lucht, ventileert hij beter dan elke andere bedbodem.

	 De dwarsgespannen spiraal zorgt, met 10.000 ondersteuningspunten, voor de perfecte ondersteuning.

	De spiraalbodem wordt gemaakt van ijzersterk staal, waardoor je er een leven lang op kan wegdromen.

Steuntje in de rug

Je kan onze spiraalbodems ook in een verstelbare variant krijgen. Een verstelbaar bed is extra fijn als je bijvoorbeeld 

rugpijn of een vervelende kriebelhoest hebt. Of als je lekker wil lezen of Netflixen. Je kan zelf kiezen wat je wil verstellen: 

het rugdeel, de benen of het hoofdeinde. Of alle drie, dat kan natuurlijk ook.

spiraalbodem
De Auping
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Auping dekbedden 

Wikkel je je graag in een cocon, of wil je juist een licht dekbed dat over je heen zweeft? Alles 

kan, en alles mag, maar door de juiste temperatuur en ventilatie van je dekbed, slaap je extra 

goed. Bij Auping vind je drie hele fijne dekbedden, variërend van dons tot hypoallergene vezels. 

Alle Auping dekbedden zijn verkrijgbaar in een 4-seizoenen-, lente/herfst- en zomervariant 

en hebben allemaal een Auping button down systeem, waarmee je gemakkelijk je dekbed 

aan je Auping overtrek knoopt.

Auping hoofdkussens

Er zijn weinig momenten zo fijn, als het moment waarop je hoofd je kussen raakt na een 

lange dag. Tenminste, als je een kussen hebt dat bij je past. Want de ontspannende kracht 

van je kussen wordt nog wel eens onderschat. De Auping hoofdkussens sluiten aan bij onze 

matrassen én bij verschillende slaaphoudingen. Een fijn kussen – niet te zacht, niet te hard 

- ondersteunt je hoofd, je nek en je schouders precies goed.  Zo kan je hele lichaam, in een 

fijne natuurlijke houding, helemaal ontspannen.
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Jouw bed, jouw kussen, jouw dekbed

Voor een goede nachtrust wil je natuurlijk een heerlijk bed en een fijn matras dat bij je past.

Maar een ondersteunend hoofdkussen is ook onmisbaar voor een goede slaaphouding.  

En wat is nou fijner dan onder een heerlijk zacht dekbed kruipen? Omdat iedereen nét 

even anders is, hebben we verschillende kussens en dekbedden voor je. Ons assortiment 

is gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen. En alle donsproducten uit het Auping 

assortiment zijn gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard of de Global Recycling 

Standard. auping.com/rds
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Kies je spiraalbodem Kies je matras

Vlak
Zonder verstelmogelijkheden.

Handverstelbaar
Rug- en voetendeel zijn in 13  
en 6 posities te verstellen.

Smart base 1-motorig
Rugdeel elektrisch verstelbaar.  
Het voetendeel is met de hand  
in 6 posities te verstellen.

Smart base 2-motorig
Rug- en voetendeel zijn 
onafhankelijk van elkaar te 
verstellen. Tevens ontstaat 
een knieknik.

Smart base 3-motorig
Rug-, voetendeel, en 
hoofdsteun zijn onafhankelijk 
van elkaar te verstellen. 
Tevens ontstaat een knieknik.
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Ons assortiment

Vent-tex®: hoogelastische comfortlaag van polyester met een open structuur.
Harmony-pocs®: ruim 8oo mini pockets die individueel verpakt zijn in kleine textielzakjes.  
De mini veertjes omarmen je als het ware en zorgen voor een uitstekende drukverdeling, waardoor je 
lekker ligt. 
Vita Talalay Origins®: de meest duurzame natuurlatex.
Welcompadd®: een padding aan de bovenkant van het matras die zorgt voor extra zachtheid. 

Nomite®: geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie.
RDS® gecertificeerd: het dons is gecertificeerd volgens de Responsible Down Standard (RDS). 
De RDS sluit dwangvoederen en levend plukken van dieren uit.
GRS gecertificeerd: Global Recycling Standard (GRS) is een internationaal keurmerk voor  
gerecyclede materialen. 

Uitleg termen

Kies je hoofdkussen Kies je dekbed

Auping Dew
	 Veerkrachtig kneedbaar hoofdkussen.
	Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.
		Gevuld met 100% gerecyclede 

polyester vezelbolletjes.  
GRS gecertificeerd.

		De tijk is gemaakt van 100% polyester.
		Beschikbaar in afmeting  

60x40 cm en 60x70 cm.

Auping Nest
	  Licht en ventilerend hoofdkussen.
	  Gevuld met 70% gerecycled dons  

en 30% gerecyclede veertjes.  
GRS gecertificeerd.

	  De tijk is gemaakt van zachte 
biologisch katoen (binnenzijde)  
en 100% polyester (buitenzijde). 

	  Voorzien van het Nomite® label.
	  Beschikbaar in afmeting  

60x40 cm en 60x70 cm.

Auping Nest
	  Licht donzen dekbed dat zacht  

over je heen valt.
	  Gevuld met 90% gerecycled dons  

en 10% gerecyclede veertjes.  
GRS gecertificeerd.

	  De tijk is gemaakt van zacht  
100% biologisch katoen. 

	  Verkrijgbaar in een zomer-,  
herfst/lente en 4-seizoenen dekbed.

	  Voorzien van het Nomite® label.

Auping Cloud
	  Flexibel vormvast hoofdkussen.
	Optimale ondersteuning.
	Gevuld met 100% natuurlatex.
		De tijk is gemaakt van 100% polyester.
	Afneembaar hoesje, wasbaar op 60°C.
		Beschikbaar in hoogtes 8, 10,  

12 en 14 cm.

Auping Cloud
	  Licht en luchtig dekbed welke  

bijna om je lichaam heen zweeft.
		Vulling van 100% Mazurisch 

ganzendons – RDS® gecertificeerd.
		De tijk is gemaakt van zacht  

100% biologisch katoen. 
		Verkrijgbaar in een zomer-,  

herfst/lente en 4-seizoenen dekbed.
		Voorzien van het Nomite® label.

Auping Dew
	 Dekbed voor een omsloten gevoel.
	Hypoallergeen en makkelijk wasbaar.
		Gevuld met 100%  

gerecycled polyester. 
GRS gecertificeerd.

		De tijk is gemaakt van  
100% gerecycled polyester. 

		Verkrijgbaar in een zomer-,  
herfst/lente en 4-seizoenen dekbed.

Auping Elysium
Dit 100% circulaire matras voelt zacht aan 
door de Harmony-pocs® comfortlaag. 
Ventileert optimaal door het gebruik van 
Vent-tex®. Verkrijgbaar in 4 bodytypes en 
3 hardheden.

Auping Elite
Voelt zacht en veerkrachtig aan door 
de Vita Talalay Origins® comfortlaag. 
Voelt extra zacht en geborgen aan door 
de toevoeging van Welcompadd® in de 
bovenkant van het matras toegevoegd. 
Verkrijgbaar in 4 bodytypes en 3 
hardheden.

Auping Evolve
Het eerste 100% circulaire matras 
ter wereld. Voelt koel en flexibel 
aan, door het gebruik van de  
Vent-tex®* comfortlaag. Verkrijgbaar in 
4 bodytypes en 3 hardheden.

Auping Inizio
Inizio is de ideale keuze voor wie de 
kwaliteit van Auping zoekt tegen een 
scherpe prijs. Dit 3-zonematras is 
verkrijgbaar in 4 hardheden.
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