
Koninklijke Auping
Auping rust de wereld uit





We geloven dat een uitgeruste wereld, een mooiere wereld is. 

Want in een uitgeruste wereld is er meer liefde, rust en aandacht voor elkaar. 

Dit zie je terug in alles wat Auping al meer dan 130 jaar doet. 

Want alles wat we doen, doen we ‘met liefde’.

Elk bed en matras wordt gemaakt met aandacht voor detail, het milieu en de toekomst.

Ons geloof

. .



Koninklijke Auping
Grootste Nederlandse onafhankelijke beddenfabrikant

• Familiebedrijf; 80% familie, 20% participatiemaatschappij Wadinko(2017)
• €75M omzet 
• 350 medewerkers
• 1 centrale productielocatie in Deventer
• Verkoop vestigingen in Deventer, Antwerpen (BE), Kopenhagen(DK) en Keulen(DE)
• Distributie via

- Franchisenemers
- Eigen winkels (DE)
- B2B
- Export
- Online



• Bedmodellen

• Boxsprings

• Spiraalbodems

• Accessoires

• Matrassen

• Dekbedden

• Kussens

• Bedtextiel

Bedden Matrassen

• Stress reductie

• Comfort en innovatie

Smart Technology

Product assortiment

 Design                                              Op maat gemaakt  Geproduceerd in Deventer (NL)
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• 100% Circulaire producten • Energie Neutraal
• CO2 neutraal• Betekenisvol naar onze omgeving

• Keten ingericht volgens onze normen en waarden



Amsterdam – Keizersgracht – January 30th 2015 

1

We will take back your old
mattress and recycle them for
re-use

ATBS
Auping Return Logistics to 
enable Circulair Business 
practices



Matras als ‘grondstof bank’ 
Hergebruik van alle grondstoffen is het uitgangspunt

Comfortlaag
Ontwikkeling nieuwe latex 
comfort laag, waarbij tijdens 
het productieproces minder 
energie en water voor nodig 
is dan voor (talalay) latex

Tijkstof
Doelstelling: Tijkstof uit mono materiaal maken 
zoals; polyester, katoen of PLA, daardoor goed te 
recyclen.

Pocketveren
Het staal uit de veren wordt 
gerecycled – Tata Steel

3D
Een alternatief voor polyester is 
PLA(Bioplastic). Deze 
thermoplastische
polymeer is biologisch 
afbreekbaar en wordt 
geproduceerd uit 
hernieuwbare
plantaardige grondstoffen.

Viltbodem
Door optimalisering van het 
materiaal volledige close 
loop recycling in Productie.



Elk onderdeel van deze matras is 
eenvoudig te scheiden van de rest en 
volledig geschikt voor hergebruik in een 
nieuwe matras
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Eerste 100% circulaire matras



Eerste 100% recyclebare bed
Auping Essential

98% recycled
aluminium
98% recycled
aluminium

Aluminium
extrusions

Aluminium
extrusions

PEFC
beech
PEFC
beech

FSC
wood
FSC

wood

Steel, the basis
of every Auping bed,

100% recyclable

Steel, the basis
of every Auping bed,

100% recyclable
Design

for disassembly
Design

for disassembly



High-tech duurzame
productielocatie

“Dat bed vind je niet. Dat maak je. Op maat. Want iedereen is nét 
even anders. Een Auping is maatwerk, handwerk, vakwerk. Dat 
maakt een Auping zo bijzonder. Elk bed wordt gemaakt met 
aandacht voor detail, voor het milieu en voor de toekomst.”
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100%
Sustainable 

-90%
Aardgas

-60%
Water

Energy Consumption
*Gecertificeerde
Europese Wind Energie

-30%
Elektriciteit

vs baseline 2010

.



Eerste CO2 neutrale beddenfabriek

30% energie 
zonnepanelen
30% energie 
zonnepanelen

Koude- en warmteopslag 
in de bodem

Koude- en warmteopslag 
in de bodem

Refelcterende
dakbedekking
Refelcterende
dakbedekking

Heatpipes voor warm waterHeatpipes voor warm water

Luchthuishouding met 
warmteterugwinning

Luchthuishouding met 
warmteterugwinning

warmtepompwarmtepomp



Waarin hebben we geïnvesteerd….
We willen onze productielocatie voeden met hernieuwbare energie!

Alle daken 
geschikt voor 
zonnepanelen

WKO voor 
verwarming en 
koeling in de 

fabriek 

100% LED 
verlichting, 
daglicht & 

aanwezigheid 
gestuurd

Regenwater 
hergebruik

(grijze circuit)

Houtsnipper
Biomassa boiler

Warmte 
overdracht 

kantoor- fabriek

Hergebruik 
vastgoed

Alleen 
moffeloven op 
aardgas (hoge 

temp.)

Onderzoek: wind 
energie, 

waterstof en 
biogas

Ventilatie 
gestuurd op CO2

Isolatie Rc=6,5 
(bouwbesluit 

3,5)

Witte 
dakbedekking

Vloer 
verwarming



Koninklijke Auping15 |



Koninklijke Auping16 |



Koninklijke Auping

Recente successen
Energie label A
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Recente successen
Circular Business Award 2019 
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19 | Koninklijke Auping

‘Een uitgeruste wereld is een betere wereld.’



Dank je wel 
en
slaap lekker

facebook.com/auping

twitter.com/auping.nl

instagram.com/aupingnl

linkedin.com/company/auping

Gerrit Leeftink
Manager Maintenance
g.leeftink@auping.com
www.auping.nl


