
DEN LILLE

SØVNBOKEN
O M  K U N S T E N  Å  V Å K N E  U T H V I L T



Søvn er en avgjørende faktor for at vi skal 
kunne yte maksimalt og nyte livet.
Det er derfor vi på Jensen har arbeidet i 
nesten 70 år for å gi mennesker bedre netter.
På de neste sidene vil vi gi noen tips om hva 
som er bra å tenke på om du vil sove bedre 
og våkne opp uthvilt.

Viste du at vi sover:
• 1/3 av livet
• 7,5 time i døgnet
• 229 timer i måneden
• 1,3 uker i måneden
• 2 745 timer i året
• 15,6 uker i året
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SØVN
ER NESTEN

ALT



Ole Myhre er utdannet fysioterapeut og
en foregangsperson når det gjelder å
forbedre menneskers liggekomfort.
I mer en 20 år har han arbeidet med
tester, studier og opplæring hos Jensen
i Svelvik, Norge.4 5

Ole Myhre, Fysioterapeut

Søvn er en forutsetning for liv, en livsviktig tilstand som
verken mennesker eller dyr kan overleve mange dager uten.

På kort sikt gir dårlig søvn eller søvnmangel
konsentrasjonsvansker, humørsvingninger og vi blir
trafikkfarlige.

På lengre sikt gir det redusert motstandskraft mot sykdom,
påskynder aldringsprosessen, tapper oss for energi og får
sosiale konsekvenser.

Vi har forskjellige søvnstadier som vi passerer i løpet av en
natt. Det starter med en innsovningsfase som etterfølges
av dypere og dypere søvn. Det vi etterstreber aller mest er
å få minimum 2 timer dyp søvn i løpet av natten. Får vi ikke
det over tid, vil det som nevnt påvirke oss negativt på en
eller annen måte. Selv om vi syns vi sover hele natten, kan
det være vi snur oss ofte fordi vi påvirkes av lyder eller
andre faktorer, hvilket resulterer i at vi ”faller ut” av dyp
søvnen og ikke er uthvilte når vi står opp om morgenen.
Søvnkvaliteten og søvnmønsteret endrer seg med årene.
Det medfører at kravet til en god seng øker med alderen.
Det er også viktig å tenke på den yngre garde. De trenger
å få gode vaner, hva liggekomfort angår, allerede i tidlig
barndom. Får de det, tar de det med seg inn i voksen alder.

”VÅG Å STILLE
KRAV NÅR DU
KJØPER EN 
NY SENG”
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EN JENSEN
SENG ER LAGET

NETTOPP TIL 
DEG!

En seng er en viktig investering og vi på Jensen vil bestrebe
oss på at du skal bli fornøyd og trygg på ditt valg. Målsetningen
med å strebe etter den optimale liggekomforten er naturligvis
også drivkraften bak de nyskapningene som har gitt Jensen et
så sterkt navn i bransjen. Når du velger en Jensen seng hjelper 
selger i butikk å finne rett seng ut fra dine ønskemål når det 
gjelder fasthetsgrad og overmadrassvalg.
Sengen skal også være vakker å se på. Med skandinavisk
formgiving, nye naturinspirerte materialer, innebygde tekniske
løsninger og moderne tekstiler blir Jensen sengen et møbel helt
utenom det vanlige.
Erfaringsmessig tar det litt tid for kroppen å tilpasse seg en ny
seng. Tretthet i ryggen er ikke uvanlig de første ukene. Grunnen
til dette er at muskler og ledd tilpasser seg det nye underlaget.
En bedring i blodsirkulasjonen kan også gjøre deg litt varmere,
siden mindre trykkbelastning gjør at blod sirkulasjonen øker.
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MYKERE SONE FASTERE SONE MYKERE     SONE FASTERE SONE MYKERE SONE

Høyde, vekt og fasong er viktige faktorer når du skal kjøpe
madrass. Madrassen skal gi behagelig støtte til hele kroppen
og holde ryggsøylen mest mulig rett. En god madrass skal
følge og støtte kroppen og yte riktig motstand slik at kroppen
får hvile. Dermed ligger du også mer i ro og sover bedre.
Valget av fasthetsgrad er derved viktig, så ta deg god tid
til å prøveligge sengen i butikken.
Madrassen bør reagere på impulser noe som gjør det lett å
bevege seg i sengen. Spesielt viktig er det at skuldre og
hofter får synke ned i madrasen. Slapper kroppen av,
slipper du å våkne stiv og støl på morgenen.
Riktig madrass reduserer også faren for feilbelastning,
vond rygg og urolig søvn.

Jensens sonesystem gir riktig støtte til hele kroppen mens
du hviler og sover. For at du skal ha en rolig natts søvn med
behagelig hvile for hele kroppen anbefaler våre eksperter at
du sover på siden eller på ryggen. Andre liggestillinger enn
dette vil gi større belastning på kroppen.
Vi forutsetter at du rent fysisk kan ligger på siden eller ryggen,
og at du ikke har noen helseplager eller handikap som gjør
dette umulig eller vanskelig. Å vende seg til en ny liggestilling
krever ofte noe tid med trening. Når dette først er innlært og
kroppen har vent seg til den nye liggestillingen vil man
oppdage at man sover roligere og får bedre utbytte av de
timene man tilbringer i sengen.

PERFEKT 
STØTTE

HELE NATTEN

JENSEN® ORIGINALE SONESYSTEM
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På rygg
Den beste stillingen er å ligge på ryggen. Vel å merke dersom vi har en
relativt myk madrass, eller vi benytter en bevegelig seng. Et tips er å

legge en pute under knærne, på den måten slapper ryggen av.

På magen
Å ligge på magen er ingen god måte å ligge på over tid. Vi har lett for

å få en for kraftig svai i ryggen, hvilket er veldig belastende.
Likeledes får vi en bakover knekk og vridning i nakken, som heller ikke

er heldig. Vi får lett smerter i nakken og armene sovner.
Dersom du allikevel foretrekker å ligge på magen bør valget falle på en

relativt fast madrass og legg gjerne en pute under bekkenregionen.

På siden
Å ligge på siden er en god liggestilling. Ved å ligge med parallelle
ben, litt knekk i knærne, med hofter og skuldre i lodd og armene

foran kroppen, ligger vi nærmest perfekt.

For fast madrass
Hofter og skuldre synker ikke ned i madrassen,

noe som gjør at midjen og korsryggen ikke får støtte.

For myk madrass
Kroppen synker for langt ned i madrassen, som i en

hengekøye. Ryggraden får en bøyd form.

Perfekt madrass
Madrassen gir kroppen en jevn, bekvem støtte.

Hofter og skuldre synker ned i madrassen, hvilket gir perfekt støtte
for både midje og korsrygg.

FINN DEN 
OPTIMALE 

LIGGEKOMFORTEN
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Overmadrass med stretch
Overmadrassen er viktig for at liggekomforten skal bli best mulig. 
Ved å bruke stretch i liggeflaten på overmadrassen formidles 
fjærsystemets egenskaper mye bedre. Tekstil med bølgequilt og 
stretch i alle retninger gjør at kroppen kan synke ned i sengen og 
få støtte av det soneinndelte fjærsystemet.

Vaskbarhet
Overmadrasstrekkene er delbare og avtakbare.
Vaskes på 60°C. Glidelåsen er skjult.
(TempSmart™ overmadrass vaskes på 40°C)

Eksklusivt tekstil
Vi bruker kun møbel tekstiler i god kvalitet på våre senger.
Noen av tekstilene er spesial designet for Jensen.

Rammer med 25 års garanti.
Trerammene er en viktig komponent i våre solide senger.
Rammene er bygd av naturvennlig, massiv furu og gran.
Jensen har 25 års garanti på alle sine rammer.

Hygiene og komfort
Alle stopningsmaterialene i Jensens senger er nøye utvalgt 
for å tilfredsstille krav til hygiene og komfort. Alle våre 
stopningsmaterialer har gode luft- og fukttransporterende 
egenskaper som gjør at bakterier og midd trives dårlig. 
De elastiske og spenstige materialene former seg etter kroppen. 
Materialene har lang holdbarhet og oppleves som myke og 
behagelige.

Quallofil® Allerban® 
Et patentert fiber med fire luftekanaler som sørger for god utlufting 
av madrassen samtidig som den beholder sin spenst og form. 
Allerban® fiber hemmer bakterier og utvikling av muggsopp og 
støvmidd. (Finnes i Jensen SoftLine III, Jensen TempSmart™ og 
Jensen Premium).

PERFEKT
LIGGEKOMFORT

FRA BUNNEN



PerfectPillow

Jensen PerfectPillow.
Puten som du former akkurat slik du vil ha den.
Jensen PerfectPillow er fylt med tusenvis av Comforel® Allerban® fiberkuler
som former seg etter ditt hode. Høyden og spensten på puten tilpasser du
ved å ta ut Comforel fyll, helt til du ligger med perfekt støtte for hode og
skuldre.

Beholder formen
Comforel fiberkuler beholder sin spenst i lang tid og tåler gjentatt
vask. Når puten synker sammen etter vask, skal den bare ristes godt,
og bankes lett.

Vaskbar i maskin
Jensen PerfectPillow kan vaskes i vaskemaskin pa 60°C, og tåler
tørketrommel. Se vaskeanvisning på putens etikett.

Dacron® står for kvalitet
Comforel® nummerte etiketter er et bevis på at puten oppfyller de strenge
kvalitetskravene som Dacron® stiller til fyllmateriale, tekstil og søm.

Perfect Pillow er godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.

Jensen TempSmart™. En Temperaturregulerende pute. 
TempSmart™ pute har en ”temperaturkontroll”, som aktivt går inn og
balanserer de temperatursvingningene som forårsaker urolig søvn.
Den innovative teknologien består av flere millioner mikrokapsler, som
konstant tilpasser seg hudens klima ved å absorbere, lagre og frigi overflødig
varme etter behov. Slik skaper mikrokapslene en buffer mot overoppheting/
svette, eller mot kulde/skjelvinger og holder deg innenfor komfortsonen, slik
at god søvnkvalitet opprettholdes. TempSmart™ pute er dermed ideell for alle
som har problemer med å holde en jevn temperatur hele natten.

Form den som du vil
Formen og spensten på puten tilpasser du enkelt ved å ta ut så mye
fyllmateriale at du ligger med perfekt støtte for hode og nakke.

Vaskbar i maskin
Jensen TempSmart™ kan vaskes på 60 ˚C og kan tørketromles.
Se vaskeanvisning på putens etikett.

Hodeputen er viktig, og husk: den skal fylle ut rommet mellom
skulder og hode. Den bør ikke være for høy eller lav.
Når vi snakker om riktig liggestilling, tenker vi ofte i forhold 
til ryggen.
Den ”glemte” del av ryggsøylen, nakken, er vel så viktig å ta 
hensyn til. Feil stilling her influerer på resten av ryggen. En pute 
med riktig tykkelse vil kunne fremheve en god madrass, samtidig 
som en feil pute kan gjøre det motsatte. Vi er forskjellig skapt, 
og det betyr at vi ikke alltid kan bruke like høy/lav pute, den bør 
individuelt tilpasses.
Som Jensens justerbare puter.
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GLEM 
IKKE PUTEN!
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Temperatur: Vi sover best ved 16-18°.
Luft: Ren og frisk luft.
Lys: Så mørkt som mulig.
Lyd: Så stille og rolig som mulig.
Luftfuktighet: ca 45-55%.

SOVEROMS-
MILJØET

ER VIKTIGERE
ENN DU TROR



Jensen madrasser er elastiske og former seg
etter kroppen. Madrassens støtte- og bæreevne ivaretas
av herdede fjærer som ikke mister sin spenstighet ved bruk.
For å sikre din madrass en årelang levetid anbefaler vi at
hovedmadrassen vendes med jevne mellomrom.
Du kan vaske trekket på din overmadrass samt liggeflater på ram-
me og vendbar madrass ved 60˚C. (TempSmart™ 40˚C). Bruk små 
mengder vaskepulver og skånsom sentrifugering. Trekket strekkes i 
fuktig tilstand. Utsett ikke overmadrassens stopningsmateriale for
varme og direkte sollys ved lufting/tørking.
Alle Jensens senger leveres i møbeltekstiler av god kvalitet og
holdbarhet. Tekstilene kan skumrenses. Lufting og støvsuging av
madrassene anbefales.
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TA VARE
PÅ DIN NYE SENG
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www.jensen-beds.com/no


