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"Manufacturing in a fair 
balance of durable quality
and fair prices."

Sinds 1888 opgericht door Johannes Auping



Want een uitgeruste wereld 
is een betere wereld, een 

mooiere wereld

Auping rust de wereld uit



Earthrise
William Anders, 1968



What a Waste!

Elk Jaar worden er in Europa meer 
dan 40 miljoen matrassen 
weggegooid, het merendeel wordt 
verbrand.

Wanneer je al deze matrassen 
achter elkaar legt, krijg je een rij 
die 2 keer de aarde omcirkeld



Circulariteit
As defined by the Ellen Mc Arthur Foundation





Cradle to Cradle 

2011 2012 2013

Certificering op het hele productassortiment



Cradle to Cradle 
Inzichten in welke grondstoffen wel en niet passen bij de strategie.



Auping Take Back Systeem



Auping Take Back Systeem



Alleen Polyester Textiel, Stalen Veren en 
Click-unclick Niaga adhesive



Circular Award Business 2019

“Dit product vinkt alle vakjes af van 
de transitie die we voor ogen 
hebben… makkelijk repareerbaar en 
volledig recyclebaar”



Plast-compacteren
TRL 10, efficiënt proces, onbekende polymeerkwaliteit



Vervezelen
Veel materialen zijn te stug, lijmresten zorgen voor versmering van de machines



Mechanische Recycling & Poly-Condenseren
Kwaliteit naar kwaliteit, beschikbare technologie, kosteneffectief (TRL 9)

Mechanical recycling & 
polycondensation Spinning & Carpet production



Mechanische Recycling & Poly-Condenseren
Kwaliteit naar kwaliteit, beschikbare technologie, kosteneffectief (TRL 9)



Impact analyse van onzuiverheden op polymeer kwaliteit 
Impact van te verwachten onzuiverheden op de kwaliteit van het polymeer is minimaal 



Sheltersuit
Hergebruik van onderdelen uit de circulaire matras in slaapzakken voor daklozen



Chemische Recycling
Virgin kwaliteit, Ontkleuren, >95% efficiënt, lab schaal (TRL 2-3)
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