Ga voor het juiste gevoel
De nieuwe matrassenlijn van Auping

Geen bed ventileert beter

Auping weet waarom het zo goed voelt

De nieuwe matrassen
van Auping zijn Silver
gecertiﬁceerd om
hun materiaalkeuze,
recyclebaarheid en
productieproces.
c2ccertiﬁed.com

Heerlijk slapen vraagt om een goede matras. Maar
wanneer ís een matras een goede matras? Als hij
past bij degene die erop moet liggen. Een kwestie van
individuele factoren, zoals lichaamslengte, gewicht en
eventuele fysieke ongemakken. Maar ook persoonlijke
voorkeuren zijn belangrijk. Zo slaapt de een het
lekkerst op een harde ondergrond, terwijl de ander juist
liever een wat zachtere matras heeft.
Auping heeft als oudste beddenfabrikant van
Nederland een schat aan kennis en ervaring in huis.
Ook als het om matrassen gaat. Een Auping matras
staat synoniem voor kwaliteit en comfort. Want Auping
weet wat goed is. En dat voel je.

Een nieuwe matrassenlijn
Auping voert regelmatig vernieuwingen door om die
unieke Auping kwaliteit up-to-date te houden. Dus is er
nu een compleet nieuwe matrassenlijn. Anders dan bij de
vorige lijn, kunnen deze nieuwe matrassen op zowel een
spiraalbodem als boxspring worden gebruikt.
Zo wordt het voor u een stuk makkelijker om de matras te
kiezen die voor ú ideaal is. Meer voordelen van de nieuwe
Auping matrassen vindt u verderop in deze brochure.

De nieuwe Auping matrassen kunnen zowel op een spiraalbodem
als op een boxspring worden gebruikt.

Goed om te weten
De nieuwe matrassen zien er niet alleen aan de buitenkant
veel luxer uit, ook aan de binnenkant zijn belangrijke
vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd. Zoals u van
Auping gewend bent worden hoge eisen gesteld aan goede
ventilatie. Zo zijn de nieuwe matrassen voorzien van een
geperforeerde onderplaat en opengewerkte zijstroken.
Maar de nieuwe matrassenlijn biedt nu nog een aantal
extra’s. De 3 belangrijkste op een rij:

1. Maximaal comfort - Asymmetrische opbouw
Bij de nieuwe Auping matrassen zijn de verschillende comfortzones asymmetrisch opgebouwd.
Uw hoofd heeft nu eenmaal een ander soort ondersteuning nodig dan uw heup. Daarom zijn voor
verschillende gebieden verschillende soorten veren gebruikt. Zo biedt de matras uw lichaam
overal precies de juiste ondersteuning en kunt u des te makkelijker draaien. Dat vertaalt zich
in soepele gewrichten en een sublieme nachtrust. Een heerlijk gevoel.
Geldt voor de nieuwe Auping matrassen Cresto, Maestro, Vivo en Maestro Visco.

Inizio

Adagio

• Keuze uit de hardheden soepel en stevig.
• HR-schuim comfortlaag.
• Matrashoogte 18 cm.
• 3 Comfortzones.

• Keuze uit de hardheden soepel, medium en stevig.
• HR ingesneden schuim comfortlaag.
• Matrashoogte 20 cm.
• 3 Comfortzones.

2. Maximale ondersteuning
Schouder- en heupzone

3. Fris en comfortabel slapen

Sommige mensen hebben behoefte aan extra ondersteuning
van hun schouders en/of heupen. Daarom biedt Auping speciale
zones die ervoor zorgen dat de matras de contouren van het
lichaam volgt. Hierdoor kan het lichaam optimaal herstellen en
uitrusten gedurende de nacht en wordt u ﬁt en energiek wakker.

Het ideale ‘slaapklimaat’ verschilt per persoon. Maar te warm of te
koud slapen vindt niemand prettig. De nieuwe Auping matras Vivo, met
speciale comfortlaag, kan warmte absorberen of juist afgeven. Door de
klimaatregulerende en ventilerende eigenschappen past de matras zich
aan ú aan. En dat voelt goed.

Geldt voor de nieuwe Auping matrassen Maestro
(schouderzone) en Vivo (schouder- en heupzone).

Klimaatregulering

Geldt voor de nieuwe Auping matras Vivo.

Tencel® in de tijk
Bij een aantal nieuwe matrassen is de Tencel-vezel in de tijk verwerkt. Tencel
is superzacht en voelt aangenaam koel aan. De ventilerende eigenschappen
van de vezel zorgen ervoor dat vocht snel wordt opgenomen en afgevoerd,
dus minimale kansen voor bacteriën en huisstofmijt. Resultaat: een frisse en
comfortabele matras en een aangenaam slaapklimaat.
Geldt voor de nieuwe Auping matrassen Cresto, Maestro en Vivo.

3D-breisel
Bij de nieuwe Auping matrassen is de kern afgedekt met speciaal voor
Auping ontwikkeld 3D-breisel met ﬂexibel schouderdeel. Naast de optimaal
ventilerende en vochtregulerende eigenschappen van dit materiaal wordt
door het ﬂexibele gedeelte de ondersteuning van de
schouders geoptimaliseerd.
Geldt voor de nieuwe Auping matrassen Maestro en Vivo.

Cresto

Maestro

Vivo

• Keuze uit de hardheden soepel, medium, stevig en extra stevig.
• Latex comfortlaag.
• Matrashoogte 20 cm.
• 5 Comfortzones.

• Keuze uit de hardheden soepel, medium, stevig en extra stevig.
• Talalay® latex comfortlaag.
• Schouderzone.
• Matrashoogte 22 cm.
• 5 Comfortzones.

• Keuze uit de hardheden soepel, medium, stevig en extra stevig.
• Talalay® latex comfortlaag.
• Schouder- en heupzone.
• Temperatuur regulatie.
• Matrashoogte 24 cm.
• 5 Comfortzones.

Dat voelt goed

Het fijne van Visco
Bij de Visco varianten van de nieuwe Auping
matrassen bevat de comfortlaag Viscoelastisch schuim of Visco Talalay® latex.
Dankzij de unieke celstructuur van deze
materialen vormt een Visco matras zich
volmaakt naar uw lichaam.

Cresto Visco

Maestro Visco

• Keuze uit de hardheden soepel en medium.
• Visco-elastisch schuim comfortlaag.
• Matrashoogte 20 cm.
• 3 Comfortzones.

• Keuze uit de hardheden soepel en medium.
• Visco Talalay® latex comfortlaag.
• Matrashoogte 22 cm.
• 5 Comfortzones.

1- en 2-persoonsmatrassen
Alle nieuwe Auping matrassen zijn zowel in
een 1-persoons als 2-persoons uitvoering
verkrijgbaar. Daarnaast zijn de matrassen
Cresto, Maestro, Vivo, Cresto Visco en Maestro
Visco ook verkrijgbaar als 2-persoonsmatras
met twee losse kernen. U kunt dus kiezen voor
twee verschillende hardheden in één matras.

Eigen productie
Alle Auping matrassen worden met de grootst
mogelijke zorg en aandacht gefabriceerd
in de Auping fabriek in Deventer. Eigentijds
vakmanschap, dat voel én zie je.

Bij 2-persoonsmatras keuze uit één kern, zelfde hardheid
(alle matrassen) of twee losse kernen, twee hardheden in één
matras (Cresto, Maestro, Vivo, Cresto Visco en Maestro Visco).

Bedden voor vandaag en morgen
Auping wil het eerste Cradle to Cradle® beddenbedrijf
van Nederland zijn. Als marktleider nemen wij
verantwoordelijkheid voor vandaag en morgen. Niet
omdat het van ons wordt verwacht, maar omdat wij
vinden dat het moet. De eerste stappen zijn gezet,
in 2020 dienen al onze bedrijfsprocessen C2C® te zijn.
Op www.auping.nl/c2c vindt u meer informatie.

Goed voor het milieu:

Auping Take Back System (ATBS)
Als u een nieuwe Auping matras koopt, kunt u
bij een aantal Auping dealers uw oude matras
laten ophalen voor recycling. De materialen van
uw oude matras worden dan geschikt gemaakt
voor hergebruik in bijvoorbeeld nieuw staal,
judomatten en poetsdoeken. Kijk voor een ATBS
dealer bij u in de buurt op www.auping.nl/atbs.

Goede ventilatie verzekerd
Met de nieuwe matrassenlijn staat het Auping assortiment meer
dan ooit voor persoonlijk slaapcomfort op maat. En dat uiteraard
inclusief de goede ventilatie waar Auping al jaren om bekend
staat. Het voelt goed om dat te weten.
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