Ville du lukke
et øje i en seng
til 62.000,-?
Hvad hvis vi fortalte, at du kan få en Auping
fra 9.650 kroner? At den kan udbygges
efterhånden, som du har råd og sovehjerte.

En seng for livet er ikke
nogen billig anskaffelse. Til
gengæld er der ingen, der
siger, at du behøver at bruge
alle pengene på engang.
Med en Auping kan du
starte med bunden og en
madras. Så er du inde i den
gode cirkel og kan bygge til
med sengelampe, sidebord,
magasinholder, tv-stander,
luftmassage, forvarmer,
moskitonet...
Kernen i Aupings filosofi er
ventilation: Kombinationen af
en spiralbund med mere end
10.000 støttepunkter og en
boxmadras, der tillader 80 %
luftgennemstrømning.

350 ml.
fugt pr. nat

AUREO
Design: Thomas Althaus
Sengelampen følger med
rygstøttens indstilling og har
indbygget lysdæmper med
fingertouch. Nederst på
standeren sidder en nat
lampe, som lyser på gulvet
og hjælper dig ind og ud af
sengen i mørke.
Pris inkl. moms 3.560,-

DYRLÆGENS NIGHTCAP
Design: Bo Jacobsen,
Restaurant Paustian

Der er som bekendt forskel
på at gå i seng, fordi man har
lyst, og fordi man er træt.
En Auping Royal fås med op
til fem motorer, og trådløs
remote control kan huske
dine favoritindstillinger og har
indbygget lommelygte.
Delingsbeslag deler dobbeltsengen og gør det nemmere
at rede seng og gøre rent.
Sideborde glider trinløst i hele
sengens længde. Bliver
sengen for lav på dine gamle
dage, kan forhøjerben
eftermonteres. Moskitonettet
er antracitgråt og fås med
bøjler i flere bredder.

5 cl god rom, 2 dl. sødmælk,
muskatnød, flormelis.

AUPING ROYAL
Design: Frans de la Haye
justérbar elevationsseng
med spiralbund.
Pris inkl. moms fra 25.515,-

19.955,-

Tilbud indtil 31.3.2011

Varm mælken uden at koge.
Hæld rommen i et højt krus
og mælken over. Smag til
med flormelis efter behov
og riv muskatnød over.
Sov godt!
Viducia poribus. Sandit et es
entium id everi veniet que
autae corrunt essinctur,
quisitaque que ab iur alia
etur aut la dollaborem. Et ea
porupti ntibus rectia accaborporem quasit pratur ad

Cirka så meget fugt afsondrer
din krop i nattens løb, mens
den køler ned. For hygiejnens
skyld, men især for kvaliteten
af din nattesøvn er det vigtigt,
at denne fugt bliver ledt væk
fra dit leje.
Auping AVS står for Aktiv
Ventilation og Støtte, som er
et komplet ventilerende
sengesystem. Madrassen er
opbygget med et komfortlag
af skum øverst, der leder
fugten bort fra overfladen for
hurtig fordampning. Kernen
består af asymmetriske
tøndeformede pocketfjedre,
som gør det lettere at vende
sig i søvne.

Er det
luksus?

IPSUM LOREM
Renaissance Cupola
Design: Ron Gilad
Pris inkl. moms 800,IPSUM LOREM
Renaissance Cupola
Design: Ron Gilad
19x19x20 cm
Pris inkl. moms 800,-

LUCELLINO
Design: Ingo Maurer
19x19x20 cm
Pris inkl. moms 800,-
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