
AVS dekbedden en kussens zijn speciaal ontwikkeld om aan te sluiten bij
de overige AVS producten van Auping: spiraalbodems, boxsprings en
matrassen. Voor de dekbedden en kussens vertaalt AVS (Active
Ventilation and Support) zich in goede ventilerende en vochtregulerende
eigenschappen. Met als resultaat een frisse en comfortabele nachtrust.

AVS kussenassortiment
Het AVS kussenassortiment bestaat uit tien comfortabele, onder-
steunende, vochtregulerende en ventilerende kussens. Deze kussens zijn
geschikt voor mensen die in mindere of meerdere mate transpireren,
met voorkeur voor buik-, rug - of zijligging en voor hen die extra
nekondersteuning nodig hebben.
Kortom voor een ieder is er een geschikt kussen.

AVS dekbeddenassortiment
Het AVS dekbeddenassortiment biedt een ruime en uitgebalanceerde
keuze, met drie donzen dekbedden, twee synthetische varianten en twee zomerdekbedden (naast een katoenen versie is er ook een donzen
versie). Er is zowel een enkele als 4-seizoenenuitvoering. Alle AVS dekbedden zijn verkrijgbaar in de lengtematen 220 cm, hierdoor horen
koude voeten tot het verleden. Daarmee zorgt ook het Auping dekbed voor een hygiënische en comfortabele nachtrust.

Uitleg warmteklasse:
- Warmteklasse 1: Een echt warm dekbed! Ideaal voor koude slaapkamers en/of mensen die het nogal snel koud hebben.
- Warmteklasse 2: Deze dekbedden passen het best bij ons klimaat en zullen de meeste mensen goed bevallen.
- Warmteklasse 3: Voor mensen die het snel warm hebben en/of voor gebruik in verwarmde slaapkamers.
- Warmteklasse 4: Echte zomerdekbedden, die zelfs in warme nachten nog optimaal comfort bieden.

Bestellen
De Auping dekbedden en kussens worden door Ducky Dons B.V. verkocht en geleverd.
Voor bestellingen, klachten en overige vragen kunt u terecht bij:

Ducky Dons Nederland B.V.
Tolweg 43, 3851 SL Ermelo
Tel : 0341-563800
Fax : 0341-562425
info@duckydons.nl
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De dekbedden Air Natuur, Breeze Natuur en Air Synthetisch zijn
naast de enkele uitvoering ook verkrijgbaar in een 4-seizoenen-
versie. Zo'n 4-seizoenendekbed bestaat uit twee delen die 's winters
aan elkaar te 'knopen' zijn tot één heel behaaglijk dekbed.
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Zomerdekbedden

AVS Donsdekbedden

Air Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 90% wit Europees ganzendons / 10% witte Europese
ganzenveren

Tijk : 100% MAKO katoen NM 70 met soft finish en Nomite label
Model : Cassette met enkele bies
Uitvoering : Enkel : Warmteklasse 2

: 4-seizoenen : Warmteklasse 3+4 samen warmteklasse 1

Soft finish : De soft finish zorgt voor dat extra zachte gevoel.
NM 70 : De fijn gesponnen draad zorgt voor een comfortabel gevoel.
Nomite : De tijk van deze dekbedden is zo dicht geweven dat het

binnendringen van huisstofmijt wordt tegengegaan.

*= Op aanvraag leverbaar. Levertijd ong. 2 weken

Air Natuur enkel

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 600 162010 199,-

140x220 660 162011 199,-

200x200* 900 162013 249,-

200x220* 990 162014 249,-

240x220 1210 162016 289,-

260x220 1330 162017 319,-

Air Natuur 4-seizoenen

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 500+300 162030 285,-

140x220 550+330 162031 285,-

200x200* 700+400 162033 385,-

200x220* 770+440 162034 385,-

240x220 880+550 162036 425,-

260x220 960+600 162037 485,-

Zomerdekbedden - bestelcode zie tabel

Zomer Air Natuur
Vulling : 90% Europees ganzendons / 10% witte Europese

ganzenveren
Tijk : 100% MAKO katoen NM 70 met soft finish en Nomite label
Model : Cassette met enkele bies
Uitvoering : Enkel : Warmteklasse 4

Zomer Air Katoen
Vulling : 100% katoen
Tijk : 100% fijne katoen, gebroken wit
Model : Cassette, gestikt
Uitvoering : Enkel : Warmteklasse 4

Soft finish : De soft finish zorgt voor dat extra zachte gevoel.
NM 70 : De fijn gesponnen draad zorgt voor een comfortabel gevoel.
Nomite : De tijk van deze dekbedden is zo dicht geweven dat het

binnendringen van huisstofmijt wordt tegengegaan.

Zomer Air Natuur

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 300 162040 129,-

140x220 330 162041 129,-

240x220 550 162046 215,-

260x220 600 162047 249,-

Zomer Air Katoen

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 560 169540 65,-

140x220 616 169541 65,-

240x220 1056 169546 109,-

260x220 1144 169547 129,-
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Breeze Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 100% wit Siberisch ganzendons
Tijk : 100% MAKO katoen NM 100 met soft finish en Nomite label
Model : Cassette met rand van ventilerend 3D-materiaal en

dubbele bies
Uitvoering : Enkel : Warmteklasse 2

: 4-seizoenen : Warmte klasse 3+4 samen warmteklasse 1

Soft finish : De soft finish zorgt voor dat extra zachte gevoel.
NM 100 : De zeer fijn gesponnen draad zorgt voor meer comfort.
Nomite : De tijk van deze dekbedden is zo dicht geweven dat het

binnendringen van huisstofmijt wordt tegengegaan.

Breeze Natuur enkel

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 600 165010 279,-

140x220 630 165011 279,-

240x220 1160 165016 459,-

260x220 1260 165017 529,-

Breeze Natuur 4-seizoenen

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 500+300 165030 425,-

140x220 550+330 165031 425,-

240x220 880+550 165036 719,-

260x220 960+600 165037 825,-

Mistral Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 100% wit Siberisch ganzendons
Tijk : 100% MAKO katoen NM 135 met SanProCare® finish en

Nomite label
Model : Cassette met rand van ventilerend 3D-materiaal,

klimaatregulerende zone's en dubbele bies
Uitvoering : Enkel: Warmteklasse 2; geschikt voor gebruik het hele jaar.

SanProCare® : Deze finish zorgt ervoor dat vochtopname snel over een
groot oppervlak wordt verspreid. Dit zorgt voor een droger
en gezonder slaapklimaat.

NM 135 : De extra fijn gesponnen draad zorgt voor optimaal comfort.
Klimaat-
regulerende zone's : Deze zone's zorgen ervoor dat het dekbed optimaal vocht

en temperatuur reguleert. Hierdoor is het dekbed het hele
jaar door te gebruiken.

Nomite : De tijk van deze dekbedden is zo dicht geweven dat het
binnendringen van huisstofmijt wordt tegengegaan.

Mistral Natuur enkel

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 500 166010 389,-

140x220 550 166011 389,-

240x220 990 166016 645,-

260x220 1100 166017 729,-
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AVS Synthetische dekbedden

Mistral Synthetisch - bestelcode zie tabel

Vulling : Dacron Suprelle® gesiliconiseerde holle vezel
Tijk : 100% MAKO katoen NM 135 met SanProCare® finish en

Nomite label
Model : Cassette met rand van ventilerend 3D-materiaal,

klimaatregulerende zone's en dubbele bies
Uitvoering : Enkel: Warmteklasse 2; geschikt voor gebruik het hele jaar.

Suprelle® : Deze zachte microvezel biedt de unieke warmteisolatie en
het comfort van dons. Het is zeer volumineus, elastisch en
veerkrachtig.

SanProCare® : Deze finsh zorgt ervoor dat vochtopname snel over een
groot oppervlak wordt verspreid. Dit zorgt voor een droger
en gezonder slaapklimaat.

NM 135 : De extra fijn gesponnen draad zorgt voor optimaal comfort.
Klimaat-
regulerende zone's : Deze zone's zorgen ervoor dat het dekbed optimaal vocht

en temperatuur reguleert. Hierdoor is het dekbed het hele
jaar door te gebruiken.

Nomite : De tijk van deze dekbedden is zo dicht geweven dat het
binnendringen van huisstofmijt wordt tegengegaan.

Mistral Synthetisch enkel

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 945 168010 269,-

140x220 1050 168011 269,-

240x220 1850 168016 405,-

260x220 2000 168017 469,-

Air Synthetisch - bestelcode zie tabel

Vulling : Synthetische holle vezels
Tijk : 100% zachte microvezel met Sanitized® finish
Model : Ruitvormig stiksel met enkele bies
Uitvoering : Enkel : Warmteklasse 2

: 4-seizoenen : Warmte klasse 3+4 samen warmteklasse 1

Vulling : De synthetische holle vezels zijn gekaard om volume en
luchtruimtes te creëren voor een goede isolatie en
vochtregulatie. Het is een soepel en egaal gevuld dekbed.

Sanitized® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.

Air Synthetisch enkel

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 1120 167510 85,-

140x220 1230 167511 85,-

240x220 2100 167516 149,-

260x220 2300 167517 179,-

Air Synthetisch 4-seizoenen

Afmeting
Vulgewicht
(gram)

Bestelcode Prijs

140x200 1540 167530 149,-

140x220 1700 167531 149,-

240x220 2900 167536 269,-

260x220 3150 167537 309,-
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AVS Donskussens

Mistral Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 90% wit Europees ganzendons / 10% witte Europese
ganzenveren

Buitentijk : Bovenkant 100% Tencel®, onderkant 100% polyester, met
hygiënische Sanitized® finish

Binnentijk : 100% katoen
Model : Anatomisch gevormd model
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Tencel® : Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende
eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede
ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

Sanitized® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.

Mistral Natuur

Afmeting Bestelcode Prijs

40 x 60 266902 149,-

40 x 70 261902 149,-

navulling 200 g 560060 45,-

Breeze Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 70% wit Europees ganzendons / 30% witte Europese
ganzenveren

Buitentijk : 50% bamboe / 50% katoen met hygiënische Sanitized® finish
Binnentijk : 100% katoen
Model : Boxmodel met brede rand
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is
bacteriewerend.

Sanitized® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.

Breeze Natuur

Afmeting Bestelcode Prijs

60 x 60 266701 129,-

60 x 70 261701 129,-

navulling 200 g 560050 35,-

Air Natuur - bestelcode zie tabel

Vulling : 20% wit Europees eendendons / 80% witte Europese
eendenveren

Buitentijk : 50% bamboe / 50% katoen
Binnentijk : 100% katoen
Model : Boxmodel
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is
bacteriewerend.

Air Natuur

Afmeting Bestelcode Prijs

60 x 60 266201 65,-

60 x 70 261201 65,-

navulling 200 g 560010 15,-
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AVS Synthetische kussens

Mistral Synthetisch - bestelcode zie tabel

Vulling : Suprelle® Fresh + Tencel® holle vezels
Buitentijk : Bovenkant, 100% Tencel®, onderkant 100% polyester, met

hygiënische Sanatized® finish
Binnentijk : 100% katoen
Model : Anatomisch gevormd model
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Suprelle® Fresh : Deze zachte microvezel biedt de unieke warmte-isolatie en het
comfort van dons. Het is zeer volumineus, elastisch en
veerkrachtig.

Tencel® : Beschikt over optimale vocht- en temperatuurregulerende
eigenschappen. Voelt superzacht aan en zorgt voor goede
ventilatie en dus voor ideaal slaapcomfort.

Sanitized® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.

Mistral Synthetisch

Afmeting Bestelcode Prijs

40 x 60 267302 75,-

40 x 70 262302 75,-

navulling 200 g 560110 12,-

Breeze Synthetisch - bestelcode zie tabel

Vulling : Comforel® Allerban® holle vezelbolletjes
Buitentijk : 50% bamboe / 50% katoen met hygiënische Sanitized® finish
Binnentijk : 100% katoen
Model : Boxmodel met brede rand
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Comforel® : Deze vezelbolletjes zijn vormstabiel.
Allerban® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.
Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is

bacteriewerend.
Sanitized® : Anti-huisstofmijt, anti-bacterieel en anti-schimmel.

Breeze Synthetisch

Afmeting Bestelcode Prijs

60 x 60 267201 55,-

60 x 70 262201 55,-

navulling 200 g 560105 10,-

Air Synthetisch - bestelcode zie tabel

Vulling : 100% polyester vezelbolletjes
Buitentijk : 50% bamboe / 50% katoen
Binnentijk : 100% katoen
Model : Boxmodel
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester
Vultuit : Om vulling toe te voegen of te verwijderen

Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is
bacteriewerend

Air Synthetisch

Afmeting Bestelcode Prijs

60 x 60 267101 45,-

60 x 70 262101 45,-

navulling 200 g 560100 7,-
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AVS Latex kussens

Mistral Latex - bestelcode zie tabel

Vulling : Talalay® latex
Hardheden : Soft en medium in één kussen
Tijk : 35% bamboe / 65% polyester
Model : Voorgevormd met neksteun en ventilatiesleuven in de kern
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester

Talalay® latex : Door de open celstructuur werkt de Talalay® latex ventilerend.
Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is

bacteriewerend.

Mistral Latex

Afmeting Bestelcode Prijs

40 x 60 263083 165,-

Breeze Latex - bestelcode zie tabel

Vulling : Talalay® latex
Hardheden : Soft en medium
Tijk : 35% bamboe / 65% polyester
Model : Voorgevormd
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester

Talalay® latex : Door de open cel structuur werkt de Talalay® latex ventilerend.
Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is

bacteriewerend

Breeze Latex

Afmeting Hardheid Bestelcode Prijs

40 x 60 soft 263043 129,-

40 x 60 medium 263053 129,-

Air Latex - bestelcode zie tabel

Vulling : Alveolen Latex
Hardheden : Soft en medium
Tijk : 35% bamboe / 65% polyester
Model : Licht voorgevormd
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester

Alveolen Latex : Geperforeerd voor ventilerend vermogen.
Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is

bacteriewerend.

Air Latex

Afmeting Hardheid Bestelcode Prijs

40 x 50 soft 263003 89,-

40 x 50 medium 263013 89,-
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AVS Visco kussens

Mistral Visco - bestelcode zie tabel

Vulling : Visco schuim met gellaag aan één zijde
Hardheden : Door gebruik van gellaag aan één zijde heeft het kussen een

ventilerende en koele kant, maar ook een medium en zachte
kant

Tijk : 35% bamboe / 65% polyester
Model : Voorgevormd met neksteun
Rand : Ventilerend 3D-materiaal: 100% polyester

Gellaag : Werkt temperatuurregulerend en voelt daardoor verkoelend aan.
Bamboe : Voelt heerlijk zacht aan en werkt vochtregulerend en is

bacteriewerend.

Mistral Visco

Afmeting Bestelcode Prijs

40 x 60 263103 165,-

A u p i n g A V S D e k b e d d e n e n K u s s e n s 9



A u p i n g N o t i t i e s




