


14. FEBRUAR 

1947

1955
Sovesofaen Siesta lanceres.

1998
Nu lanceres zonesystemet, en revolution inden for 

liggekomfort, der vækker stor interesse hos både forbrugere 
og andre producenter af senge. Læs mere på side 8–9. 

1952
Den første fjedermadras Svella lanceres.

Jensen grundlægges og hedder i starten Jensen & Birkeland. 
I begyndelsen er stole og sofaer de vigtigste produkter.

I dag findes Jensen i næsten 20 lande og fortsat presses 
grænserne for at forbedre liggekomforten yderligere.

1960
Firmaet skifter navn fra Jensen & Birkeland til Jensen og Co.

1975
Jensen køber Trondheimfirmaet Thors Fabrikker, 

der producerer 5.000 madrasser om året. 

1980
I begyndelsen af 1980’erne besluttes det,  

at fokus skal være på fremstilling af senge.  

1990
Jensen tager næste skridt 

mod optimal liggekomfort 
og starter et tæt samarbejde 

med en fysioterapeut. 

2006
Jensen bliver et Super Brand i Norge.

1984
Den nybyggede Jensen fabrik på Sand uden for Svelvik 
har 28 ansatte. Året efter begynder man at eksportere 
senge til Danmark. 

1992
Jensen Vital lanceres - markedets første justerbare seng. 
Et par år senere kan man købe Jensen senge i Sverige, 
Finland og på Island. 

2010
Liggekomforten forbedres yderligere, når det teknisk 
avancerede Aloy®-fjedersystem lanceres. 

2014
Innovationen Jensen Exact Comfort 
Adjustment lanceres, hvilket gør det muligt at 
kontrollere hårdheden i sengen, afhængigt 
af dagsformen. Læs mere på side 16–17.

Historien

2019
Say Hello to your new adjustable bed. Juster 
sengens positioner ved hjælp af stemmekontrol.
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Dette katalog udgives af Hilding Anders Norway A/S. Indholdet er baseret på fakta- og 
konstruktionsspecifikationer, som er aktuelle på tryktidspunktet, og kan ændres uden 
forudgående varsel. Nogle farver kan afvige fra originalen på grund af tryktekniske årsager.

I dag kan Jensen med stolthed kalde sig Europas ledende 
varemærke inden for senge og madrasser. Vores historie 
går tilbage til den 14. februar 1947, hvor man i kølvandet 
på anden verdenskrig, oplevede en begyndende optimisme 
i Danmark. En optimisme som også var svær at beskrive for 
familien Jensen. 

I en tid, hvor tilgang til materialer var meget begrænset, brugte 
man det, man havde. De allerførste madrasser fra Jensen var 
fremstillet af hestehår og bomuld. Siden dengang har meget 
naturligvis forandret sig, men den vigtigste del lever videre - 
vores kamp for at opnå den maksimale liggekomfort.

Vi værner om vores rødder og producerer fortsat alle vores 
senge i naturskønne Svelvik, i Vestfold amt. Det at vores senge 
er ”Made in Norway” er et kvalitetsstempel, som vidner om 
at vores produkter er af den allerbedste kvalitet. Samtidig 
repræsenterer disse det ypperste indenfor Skandinavisk design. 

Vores historie, arv og tilegnet viden giver os en helt unik 
kompetence. Derfor kan vi tillade os at sige, at liggekomforten i 
en seng fra Jensen er noget helt ud over det sædvanlige.

MADE IN NORWAY SIDEN 1947

Arne Krogh Jensen, fotograferet i Jensen Vital - markedets første justerbare seng.

Made in Norway

Svelvik, Norge. 3



EKSPERTISE, HÅNDVÆRK  
OG INNOVATIVT DESIGN 
Vi har været en passioneret producent siden 1947. 
Vi kombinerer ekspertise, moderne håndværk og 
innovativt design for at give dig den bedst mulige 
liggekomfort.

Ekspertise, håndværk og innovativt design 
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Med mere end 70 års erfaring inden for kunsthåndværk er vi hos 
Jensen på forkant i udviklingen af nye produkter og funktioner. Ved 
at kombinere vores naturinspirerede materialer og tekstiler med et 
tidløst designsprog, skaber vi produkter med fantastisk liggekomfort, 
der også er smukke at se på!

Sengen er så meget mere, end kun et sted du sover. Den er en 
del af vores liv og livsstil. Derfor arbejder udviklingsafdelingen 
kontinuerligt med at finde nye innovative løsninger for, hvordan 
sengen og soveværelset kan udnyttes. Mange af de mest innovative 
produkter på markedet bærer Jensens signatur. To gange er vi blevet 
belønnet med Norsk Designråds pris ”Merket for god design”.

Vi har erfaringen, den ægte håndværkstradition, kompetencen og de 
innovative løsninger som gør os egnede til at hjælpe dig med din søvn. 
Vi har et passioneret forhold til liggekomfort, stort fokus på kvalitet 
og design og øjnene rettet mod fremtiden og morgendagens behov. Du 
kan stole på os, når det kommer til din søvn. 

Du kan også stole på, at Jensen tager hensyn til miljøet. De fleste af 
vores produkter er Svanemærket. Det betyder, at de opfylder strenge 
krav om påvirkning af miljøet gennem hele sengens levetid. Vores 
produktion foregår under retfærdige forhold og med materialer, som 
ikke er skadelige for mennesker eller natur.

MED PASSION FOR HÅNDVÆRK

Ekspertise, håndværk og innovativt design 
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POWERED BY JENSEN SLEEP®

Ordentlig restitution er nøglen til en god morgendag. Du har brug 
for en god nats søvn for at få energi i hverdagen, og det er en 
selvfølge at sove behageligt og vågne op udhvilet. Kroppen bruger 
natten på at forberede krop og sind på en glad og frisk morgendag.

Powered by Jensen Sleep®
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Søvn er en forudsætning for liv, en livsvigtig tilstand som hverken 
mennesker eller dyr kan overleve mange dage uden. På kort sigt 
giver dårlig søvn eller søvnmangel koncentrationsvanskeligheder, 
humørbelastninger, og vi bliver farlige i trafikken. På længere 
sigt giver det reduceret modstandskraft mod sygdom, fremmer 
aldringsprocessen, tapper os for energi og har sociale konsekvenser.
Det er derfor, vi på Jensen har arbejdet i over 70 år for at give 
mennesker bedre nætter.

For at skabe den ultimative liggekomfort kræver det ekspertise om 
krop og søvn – og det har vi. Siden 1947 har vores fokus på at skabe 
den bedst mulige liggekomfort, været en drivende kraft. Processen 
ledes af et team af produktudviklere, hvor vores fysioterapeuter har 
spillet en central rolle. Vores team arbejder kontinuerligt med nye 
løsninger og forbedringer.

Gennem fysioterapeutens kompetencer sikrer vi, at der udvikles 
produkter, der er ideelle for kroppen, uanset vægt, højde, facon 
eller foretrukken liggestilling. Han er afgørende, når vi tester nye 
produkter, og din garanti for, at Jensen altid arbejder for at finde de 
bedst tænkelige løsninger til forbedring af liggekomforten.

For øget professionalisme omkring vores test samarbejder vi med 
AHE Instituttet (en del af det statsejede schweiziske institut for 
teknologi) med speciale i arbejde, sundhed og ergonomi. Her testes 
vores senge mht. ergonomi, hygiejne, sengeklima og holdbarhed. 
Grundtanken er, at ikke alle mennesker sover ens, og instituttets 
kvalitetsstempel tjener derfor som garanti for, at du skal kunne vælge 
en seng som passer præcis til dig.

IT’S NOT JUST SLEEP, IT’S JENSEN SLEEP

Powered by Jensen Sleep®
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BLØDERE 
ZONE   

FASTERE
ZONE

HIMMELSK SØVN – HVER NAT
JENSEN® ORIGINALE ZONESYSTEM
Jensen® originale zonesystem giver rigtig støtte til hele kroppen, når du hviler 
og sover. Korsrygstøtte i kombination med blød skulderzone giver en helt anden 
soveoplevelse. Princippet er lige så logisk, som det er naturligt. De fleste er bredere 
over hofter og skuldre samtidig med, at taljen er tungere og smallere på mange. Da 
det er madrassens opgave at bære kroppen, giver den zoneinddelte madras en mere 
jævn og bekvem støtte, fordi skuldre og hofter synker dybere ned i madrassen, og 
taljen mødes af fastere støtte. Ligger du på ryg eller side, er resultatet det samme.
.

Jensen® Originale Zonesystem 
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BLØDERE 
ZONE   

FASTERE
ZONE

BLØDERE 
ZONE   

FOR HÅRD MADRAS
Hofter og skuldre synker ikke ned 
i madrassen, hvilket gør, at taljen 
og lænden ikke får nok støtte. 

FOR BLØD MADRAS
Kroppen synker for langt ned i 
madrassen - som i en hængekøje. 
Rygraden får et svaj. 

PERFEKT MADRAS
Madrassen giver kroppen en jævn, 
behagelig støtte. Hofter og skuld-
re synker ned i madrassen, som 
giver perfekt støtte til både talje og 
rygsøjle. 

PÅ RYGGEN 
Den bedste stilling er at ligge på 
ryggen. Vel og mærket, hvis du har 
en forholdsvis blød madras eller 
en komfortabel seng.

For at du skal få en god nats søvn med behagelig hvile for hele kroppen, anbefaler vore eksperter, at du sover på siden eller 

på ryggen. Andre liggestillinger end dette vil give kroppen en større belastning. Vi forudsætter, at du rent fysisk kan ligge på 

siden eller ryggen, og at du ikke har helbredsproblemer eller handicap som gør dette umuligt eller vanskeligt. Det tager ofte 

lidt tid at vænne sig til en ny liggestilling. Men, når det er lært og kroppen har vænnet sig til det, vil du opdage, at du sover 

mere roligt, og får en større fordel af de timer, du tilbringer i sengen.

DEN RIGTIGE LIGGESTILLING

Jensen® Originale Zonesystem 
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Jensen® Aloy® 3.0

ALOY® 3.0
VORES SENESTE INNOVATION INDENFOR 
AVANCEREDE FJEDERSYSTEMER.
Aloy®  3.0 varetager hele kroppen, også hofterne. Akkurat som 
skulderpartiet, er hofterne et udsat område på kroppen. Senerne, der 
indkapsler hofterne, hjælper med at gøre dem ekstra følsomme over for 
tryk, især når man ligger på siden. 
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Jensen® Aloy® 3.0

Fjeder 1 giver dig en blød fornemmelse og 
komfort i overfladen, hvor kroppen synker 
godt ned i sengen.

Fjeder 2 former sig efter kroppen 
og giver stabilitet.
  

Fjeder 3 giver kroppen 
den nødvendige støtte.

1 2 3

1

2

3

VÅGN UDHVILET OG KLAR TIL EN NY DAG
ALOY® 3.0 - PATENTERET OG EKKLUSIVT FRA JENSEN. 
Med Aloy® 3.0 har hoftezonen i fjederindlægget bedre bæringsevne samtidigt med at hoften får plads 
til at synke dybere ned. Den ekstra bløde skulderzone giver god plads til skuldrene. For dem som 
foretrækker at sove på ryggen, giver Aloy® 3.0 også en behagelig støtte til lænden. Kombinationen af 
Aloy® 3.0 og vores udvalgte fyldmateriale giver en dybere komfort som gør at man bliver liggende 
længere tid i ro. Resultatet bliver en dybere og mere uforstyrret søvn.

Fjeder 2 og 3 arbejder sammen og dæmper trykket på musklerne, således at 

blodcirkulationen kan strømme frit. Resultatet bliver en dybere og mere uforstyrret søvn. 

11



STRETCH i i alle liggeflader gør, at kroppen synker 
ned i sengen, og får støtte og aflastning af det 
zoneinddelte fjedersystem. 

HEL LIGGEFLADE Vores kontinentalsenge og Seamless 
boksmadrasser har hele liggeflader, uden hårde 
kanter i midten. Teknologien giver fortsat 
mulighed for individuelt at vælge graden af 
hårdhed. 

SVANEMÆRKET Produkter med Svanemærket opfylder 
strenge krav om påvirkning af miljøet gennem 
hele produktets levetid.

JENSEN PRODUKTER ER TESTET OG GODKENDT af AEH, et 
neutralt testinstitut i Zurich, Schweiz. Hvert 
produkt bliver certificeret, og gennemgår 
grundige test i forhold til ergonomi, hygiejne, 
sengeklima og holdbarhed.

DE FLESTE AF VORES TRÆRAMMER ER FSC® GODKENDT. FSC® 
står for bæredygtig og kontrolleret høst samt 
hensyntagen til den lokale befolkning.

JENSEN® ORIGINALE ZONESYSTEM kombinerer blød 
skulderzone med fast lændestøtte.

JENSEN POCKET ON POCKET TECHNOLOGY er helt nye og 
opgraderede fjedersystemer. Jensen Pocket on 
Pocket i alle sengens lag gør, at kroppen synker 
dybere ned i madrassen, og får den nødvendige 
støtte. Pocket-fjedre i underfjedringen giver en 
stabil komfort uden forstyrrende sidebevægelse 
(dobbeltseng). 

JENSEN ALOY® 2.0 er vores bedste og mest fleksible 
fjedersystem, som konstant tilpasser sig din 
skiftende liggestilling og vægtfordeling med en 
ekstra blød skulderzone – som giver god plads til 
dine skuldre. 
 
VASKEANVISNING Alle liggeflader kan vaskes på 60°C 
for optimal hygiejne.

GARANTI OG TRYGHED Alle Jensens senge leveres med 
5 års totalgaranti, og 25 års garanti mod ramme- 
og fjederbrud. 10 års sætnings garanti. 

MADE IN NORWAY Alle Jensens senge og madrasser 
designes og produceres i Norge. 

MILJØMERKET

331                   0
34

J4 Nordic Line, Beige 541. Dione Portrait Gavl, Beige 548. Runde slanke ben, sort.  

Add-On natbord, eg. Sit-On sengebænk, eg. Add-On Lamper. 

VI ER MEGET STOLTE AF VORES SENGE.
DET ER DER MANGE GRUNDE TIL.

Vi er meget stolte af vores senge
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01

VÆLG DEN RIGTIGE SENG
Der er mange beslutninger, der skal tages, før du vælger en ny seng. 

Vi har mange forskellige typer af senge i vores produktserie. 

1. VENDBARE MADRASSER 
Vi har et stort udvalg af vendbare madrasser med forskellige 
kvaliteter, som kan indsættes i eksisterende sengerammer. 

2. NORDIC BOKS SENGE 
Udover vores vendbare madrasser, er boksmadrassen det 
næste skridt i Jensens sengeprogram. Boksmadrassen har et 
dobbeltfjedrende Jensen pocket fjedersystem, med Jensen Pocket on 
Pocket Technology.

3. KONTINENTALSENGE 
I en kontinentalseng kan du opleve Jensen liggekomfort, når 
det er bedst, med Jensen Pocket on Pocket Technology. Sengen 
har dobbeltmadrasser med op til 3 individuelle Jensen Pocket 
fjedersystemer.

4. ELEVATIONSSENGE 
Med en elevationsseng fra Jensen får sengen en helt ny funktion. Den 
åbner for flere muligheder for velbehag. Hvorfor ikke se søndagsfilmen 
fra din elevationsseng, fremfor på sofaen i stuen?

Vælg den rigtige seng

02

03 04
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J5 Nordic Line, Beige 564. Dione Landscape Gavl, Beige 564. Runde slanke ben, sort. Add-On Natbord, sort. Add-On Lamper. 

Nordic Line
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JENSEN 
NORDIC LINE
Jensen Nordic Line forvandler den traditionelle 
boksmadras fra at være robust og tung til et 
svævende og elegant sengekoncept. Jensen 
Nordic Line består af komfortable senge med 
Jensens originale zonesystem, Pocket-on-Pocket, 
og hel liggeflade uden hårde kanter på midten.  

Konceptet har et bredt udvalg af tilbehør, 
bygget på nordiske designtraditioner, hvor 
kvaliteten er tydelig i godt håndværk og valg af 
materialer. Tilbehøret er enkelt og fleksibelt, og 
har et stort udvalg af ben, gavle og natborde. 

Læs mere om vores komfortniveauer i  

Nordic Line senge på side 38-41.

Nordic Line
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JENSEN 
KONTINENTALSENGE
I en kontinental seng finder du Jensens 
liggekomfort, når det er allerbedst med 
Jensen Pocket on Pocket Technology. 
Sengen har dobbelt madrasser med op til 3 
individuelle Jensen Pocket fjedersystemer. 
Sengene har hele liggeflader, uden hårde 
kanter i midten. Ikke desto mindre er det 
muligt at vælge individuel hårdhedsgrad. 

Læs mere om vores komfortniveau i 

Kontinentale senge på 38-41.

Kontinentalsenge
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Kontinentalsenge

J4 Kontinental Seamless, Green 155, Gavl. Green 156. Dione Plus Gavl. Plania Natbord, sort. Triangle ben, poleret sort aluminium. 17



J6 Kontinental Seamless med Jensen Exact Comfort Adjustment, Beige 152. Dione Plus Gavl. Eicon ben, eg. Eicon Natbord, eg.

Jensen Exact Comfort Adjustment

+
KOMFORTEN  

BLIVER FASTERE

-
KOMFORTEN  

BLIVER BLØDERE

=
SENGEN  
ER PLAN

Med et enkelt tryk justeres hårdheden i boksmadrassen eller i din 
kontinentalseng. Komforten kan enten gøres blødere eller hårdere. Lad 

din dagsform afgøre om du ønsker mere støtte eller mere afspænding.

JENSEN EXACT COMFORT ADJUSTMENT
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MED VORES NYE APP TIL JENSEN EXACT 

COMFORT ADJUSTMENT KAN DU NEMT 

JUSTERE STABILITETSGRADEN I DIN SENG 

MED DIN TELEFON.

Jensen Exact Comfort Adjustment

J4 Nordic Line med Jensen Exact Comfort Adjustment, Anthracite 544. Dione Portrait Gavl, Anthracite 551. 
Runde slanke ben, sort stål. Add-On Natbord, eg. Add-On Lamper. Sit-on sengebænk, eg.

19



Elevationssenge 

Juster sengens positioner ved hjælp 
af stemmekontrol.

SAY HELLO
TO YOUR NEW ADJUSTABLE BED.
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J3 Dream Seamless, Dark Blue 545. Dione Gavl, Dark Blue 552. 

Add-On Floor Natbord, eg. Triangle ben, poleret aluminium.

Elevationssenge

JENSEN DREAM
Når man først har prøvet en elevationsseng, er 
sandsynligheden lille for, at man går tilbage til 
en almindelig seng igen.

Dream er basismodellen i Jensens udvalg af 
elevationssenge. Dream har et funktionelt 
system med mange funktioner. Dream bygger 
på et trinløst system, som enten kan lægges på 
en sengeramme, eller påsættes ben. Madrassen 
på rammen er en Jensen vendbar madras.

Læs mere om komfortniveauet for Dream  

på side 38-41.

Med vores app til justérbare senge 
kan du nemt finde din favorit-
position.

Maks. 0,5 W i standby i henhold  
til EU-direktiv.

Manuel mekanisme, der gør det 
muligt i en nødsituation, som f.eks. 
strømafbrydelse, at sænke sengen 
til vandret position.   

To senge kan synkroniseres og 
styres med samme fjernbetjening.

Kontinuerlig og individuel 
tilpasning op/ned af hovedgærde 
eller fod- og hovedgærde samtidigt.

Med den integrerede nakke- 
støtte-funktion, kan du justere 
sengen, så hoved og nakke er i 
den rigtige position, når du sidder 
oprejst.

Juster sengens positioner ved 
hjælp af stemmekontrol.
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Elevationssenge

JENSEN 
AQTIVE I
Aqtive I kombinerer det flotte enkle design 
fra bokssengen med elevationssengens 
mange fordele. Madras og ramme er samlet 
i ét møbel, som forhindrer at madrassen 
skrider ud og giver derved en mere rolig 
søvn. Sengen ser ud som en kontinentalseng 
så længe den ikke er i brug. Den fremstår 
altid pæn og indbydende, og madrassen er 
nem at vende på grund af den skjulte lynlås.  

Læs mere om komfortniveauet for Aqtive I  

på side 38-41.

Med vores app til justérbare senge 
kan du nemt finde din favorit-
position.

Maks. 0,5 W i standby i henhold til 
EU-direktiv.

Hukommelsesfunktion til lagring 
af din favoritposition.

Manuel mekanisme, der gør det 
muligt i en nødsituation, som f.eks. 
strømafbrydelse, at sænke sengen 
til vandret position.   

To senge kan synkroniseres 
og styres med samme fjernbetjening.

Praktisk lys under sengen for at 
undgå at forstyrre din partner i 
løbet af natten.

Med den integrerede nakke- 
støtte-funktion, kan du justere 
sengen, så hoved og nakke er i 
den rigtige position, når du sidder 
oprejst.

Kontinuerlig og individuel 
tilpasning op/ned af hovedgærde 
eller fod- og hovedgærde samtidigt.

Juster sengens positioner ved hjælp 
af stemmekontrol.

SAY HELLO
TO YOUR NEW ADJUSTABLE BED.

Juster sengens positioner ved 
hjælp af stemmekontrol.
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Elevationssenge

J4 Aqtive I Seamless, Grey 543. Dione Plus Gavl, Grey 550. Add-On Floor Natbord, sort. Triangle ben, poleret aluminium. 23



Elevationssenge

J5 Aqtive II Seamless, Grey 543. Dione Portrait Gavl, Grey 550. Eicon ben, white washed. Eicon Natbord, white washed.

Elevationssenge
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Elevationssenge

JENSEN 
AQTIVE II
Jensen Aqtive II er elegant og dobbeltfjedrende 
med pocketsystem i både den vendbare madras 
og i bunden. Konstruktionen gør sengen meget 
stabil. Den tekniske løsning skjules af den 
tekstilbeklædte ramme. 

Med fjernbetjeningen styrer du trinløst 
madrassens hoved- og fodende som drives af to 
kraftige, men næsten lydløse elektriske motorer. 

Læs mere om komfortniveauet for Aqtive II  

på side 38-41.

Med vores app til justérbare senge 
kan du nemt finde din favorit-
position.

Maks. 0,5 W i standby i henhold til 
EU-direktiv.

Hukommelsesfunktion til lagring 
af din favoritposition.

Manuel mekanisme, der gør det 
muligt i en nødsituation, som f.eks. 
strømafbrydelse, at sænke sengen 
til vandret position.   

To senge kan synkroniseres 
og styres med samme fjernbetjening.

Praktisk lys under sengen for at 
undgå at forstyrre din partner i 
løbet af natten.

Med den integrerede nakke- 
støtte-funktion, kan du justere 
sengen, så hoved og nakke er i 
den rigtige position, når du sidder 
oprejst.

Kontinuerlig og individuel 
tilpasning op/ned af hovedgærde 
eller fod- og hovedgærde samtidigt.

Juster sengens positioner ved hjælp 
af stemmekontrol.

SAY HELLO
TO YOUR NEW ADJUSTABLE BED.

Juster sengens positioner ved 
hjælp af stemmekontrol.
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Den rigtige topmadras bidrager til at gøre en god nat endnu bedre. Topmadrassen skal føles omsluttende, blød 
og samtidig lade det zoneinddelte fjedersystem sørge for den nødvendige støtte, men uden at det opleves som 
varmt og ubehageligt. Design og valg af rigtige materialer er ikke tilfældigt. Designet på alle topmadrasser 
er forbedret for at øge stretch, look og blødhed. Omkring Jensen® Original zonesystem. Vælg mellem Jensen 
SoftLine I, SoftLine II, SoftLine III, Jensen StarRose og Jensen TempSmart™.

DET ØVERSTE LAG

Topmadrasser

MILJØMERKET

331                   0
34

Alle Jensens topmadrasser i denne katalog er Svanemærket. Produkterne 

opfylder strenge krav om påvirkning på miljøet i hele produktets levetid

 – fra råvare til kasseret eller genbrugsprodukt.
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1. JENSEN SOFTLINE I
Jensen SoftLine I har en kerne i Cellex XS 5 cm. Cellex XS har 
en glat og en rillet side. Den rillede side opleves som blødere og 
den glatte side opleves som hårdere. Cellex XS har gode luft- og 
fugttransporterende egenskaber. SoftLine I indeholder Lyocell 
med Sensity™, som holder sengen “friskere”, mere tør og mere 
hygiejnisk. Højde: 8 cm

2. JENSEN SOFTLINE II
Jensen SoftLine II har en kerne i Cellex XO 6,5 cm. Cellex XO har 
en rillet og en glat side. Den rillede side opleves som blødere og 
den glatte side opleves som hårdere. Cellex XO har gode luft- og 

fugttransporterende egenskaber. SoftLine II har en kerne i Lyocell 
med Sensity™, som holder sengen ”friskere”, mere tør og mere 
hygiejnisk. Højde: 9 cm

3. JENSEN SOFTLINE III
Jensen SoftLine III har en kerne i Innergetic® Latex 5 cm. Den 
åbne cellestruktur i Innergetic® sørger for rigtig gode luft- og 
fugttransporterende egenskaber. Kernen er både perforeret 
(gennemhullet) og rillet. Perforeringen sikrer en optimal 
ventilationsevne. Den rillede side opleves som blødere, og den glatte 
side opleves som hårdere. Bakterier og støvmider trives dårligt i 
latex, derfor bliver sengeklimaet renere og friskere. Højde: 9 cm

0201

03

SOFTLINE KOLLEKTIONEN
Med fokus på norsk arv og traditioner har Jensens designerteam videre udviklet denne kollektion. 

Inspirationen er taget fra gamle norske strikkeopskrifter, og detaljer fra norske folkedragter. 

Topmadrasbetrækkene er delbare, aftagelige og kan vaskes. Alle Jensens topmadrasser kan vaskes på 60˚C. 

Vær opmærksom på den angivne størrelse på vaskemaskinens tromle. Betrækkene består af fibre af høj 

kvalitet, som dræner store mængder vand, og kan medføre overophedning og krympning, hvis maskinen 

er for lille. Vi anbefaler vask på renseri, hvis du er i tvivl om maskinens tromle er stor nok. 

Topmadrasser
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Den innovative teknologi består af flere millioner mikrokapsler, 
som konstant tilpasser sig hudens klima ved at absorbere, lagre 
og frigive overflødig varme efter behov. På den måde forhindrer 
mikrokapslerne overophedning eller kulde, og optimerer din 
søvnkvalitet.

TempSmart™ har en kerne af Innergetic® Latex, der giver 
bedst mulig luft- og fugttransport. Den åbne cellestruktur i 

Innergetic® sørger for rigtig gode luft- og fugttransporterende 
egenskaber. Kernen er perforeret og rillet. Perforeringen sikrer 
optimal ventilation, mens rillerne giver en blødere og hårdere 
side. Bakterier og støvmider trives dårligt i latex, derfor bliver 
sengeklimaet renere og friskere. Topmadrassen har i tillæg Soft 
Touch for ekstra følelse af blødhed.

Højde: 9 cm

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ er en topmadras med “termostatkontrol”, som aktivt går ind og balancerer 

de temperatursvingninger, som forårsager urolig søvn.

Topmadrasser
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Topmadrasser

Betrækket er fremstillet i en Kairo Kashmir-kvalitet, som giver 

en fantastisk «soft touch» oplevelse. Kairo er en viskose af kraftig 

kvalitet, der har de bedste fugttransporterende og varmeregulerende 

egenskaber. 

I kombination med kashmir får Jensen StarRose et eksklusivt ”look 

and feel”. Kashmir er naturlige uldfibre, der er kendt for deres gode 

fugt- og varmeregulerende egenskaber, og er derfor strikket ind i det 

øverste lag, laget nærmest huden. Jensen StarRose har derudover 

fyldning i Innergetic® Sonocore Latex. Den åbne cellestruktur 

i Innergetic® Sonocore Latex sørger for ekstremt god luft- og 

fugtgennemstrømning. Fyldningspladen er både gennemhullet 
og profileret. Gennemhulningen har en optimal ventilationsevne, 
profileringen giver en blødere og mere fast side. Bakterier og 
støvmider trives dårligt i latex, derfor bliver sengeklimaet renere og 
friskere. 

Innergetic® Sonocore Latex med ekstra stretch føles både lukket 
og blød samtidig med, at det zoneopdelte fjedersystem giver den 
nødvendige støtte. Innergetic® Sonocore Latex er miljøvenlig og 
ekstrem holdbar.

Højde: 10 cm

JENSEN STARROSE TOPMADRAS
Den store, smukke og luksuriøse topmadras har et nydeligt, quiltet design. Inspirationen til designet er 

hentet fra traditionelle strikkemønstre baseret på stjerner eller rosetter med otte spidse blade.
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Topmadrasser og topmadras beskyttelsesbetræk

DELT TOPMADRAS 
En topmadras, som er udviklet specielt til dig med elevationsseng, som ønsker en heldækkende topmadras, uden en 

revne mellem dig og din partner. Den øverste del af topmadrassen er delt, noget som gør det muligt at hæve og sænke 

hovedgærdet af sengen uden at forstyrre partneren. Fodenden er som en helt almindelig topmadras. Delt topmadras findes i 

SoftLine I, SoftLine II, SoftLine III, TempSmart™ og StarRose.

For at holde topmadrassen pæn og ren længere, og samtidigt reducere slidtage, 
trænger du til et ekstra topmadras beskyttelsesbetræk. Dette beskytter sengen 
mod smuds, støv og fugt samtidigt med den fortsat giver dig god liggekomfort. 
Kan vaskes ved 60°C. Findes ligeledes til delt topmadras.
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Lagen og puder

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW 
MED EN TEMPERATURREGULERENDE EFFEKT.

En TempSmart™ pude har en “temperaturkontrol”, som aktivt 
går ind og balancerer de temperatursvingninger, som forårsager 
urolig søvn. Den innovative teknologi består af flere millioner 
mikrokapsler, som konstant tilpasser sig hudens klima ved at 
absorbere, lagre og frigive overflødig varme efter behov. Det 
er derfor, at TempSmart™ puden er ideel for alle, som har 
problemer med at holde en jævn temperatur hele natten. 

Størrelse 50 x 60 cm.

JENSEN  
TRAVEL PILLOW
Jensen Perfect Pillow i rejsestørrelse 
(27x47 cm). Formes præcis som du ønsker. 
Leveres i praktisk rejsepose med Jensen 
broderet logo. Vaskbar på 60 °C.

JENSEN SOFTSHEET
Jensen SoftSheet er fremstillet af 100% 

bomuldssatin i høj kvalitet. Bomulden giver en 

blød og silkeagtig følelse mod huden. Jensen 

SoftSheet er faconsyet og passer perfekt til Jensen 

topmadrasser. De fås også til opdelte topmadrasser.

Lagenet kan vaskes på 60 °C. Jensen SoftSheet 

bærer EU-blomsten og er øko tex-godkendt.

Farve: Hvid
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1. Add-on natbord. Dione gavl.   2. Eicon natbord.   3. Sit-on sengebænk.   4. Add-on natbord.
Sit-on og alle natborde findes i olieret eg, white washed og sort. Mere information og præcise mål finder du på jensen-beds.com/dk

3

1 2

4

DET LILLE EKSTRA
For os er detaljerne vigtige. Det er det lille ekstra, som giver så meget for det samlede indtryk. Det er netop derfor 

vi bruger meget tid på at udvikle vores tilbehørsprogram, som er vokset markant de sidste år. Vi kan nu tilbyde 

en komplet løsning med alt, lige fra forskellige ben, hovedgavle, natborde - til puf. Tilbehør kan fås til alle Jensen 

Supreme-senge, og alle tekstiler er selvfølgelig i stil med sengenes farve og tekstil. Alt for at få en unik helhed.

Tilbehør
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1. Dione Portrait gavl. Add-on natbord. Add-on lamper. Sit-on sengebænk.   2. Add on tray.   3. Add-on Pocket.   4. Eicon Wall natbord.   5. Dione 
Decor gavl. Sit-on og alle natborde findes i olieret eg, white washed og sort. Mere information og præcise mål finder du på jensen-beds.com/dk

5

1

3 4

2

Tilbehør

33



6. Dione Decor gavl. Saturn ottoman. Eicon natbord.   7. Add-on Floor natbord.   8. Plania natbord.  
Sit-on og alle natborde findes i olieret eg, white washed og sort. Mere information og præcise mål finder du på jensen-beds.com/dk

6

87

Tilbehør
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1. Dione Landscape gavl. Add-on natbord.   2. Add-on lampe.    3. Dione Plus gavl.   4. Ceres gavl. Add-on natbord. Add-on Pocket.   5. Adjustable 
back gavl.   6. Charon, natbord med skjult rum for lagring. Benene er sort, uanset farven på bordpladen. Sit-on og alle natborde findes i olieret eg, 

white washed og sort. Mere information og præcise mål finder du på jensen-beds.com/dk
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Tilbehør
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7. Diva gavl. Add-on sort natbord.   8. Table Lamp, lampe med trådløs opladning af din mobiltelefon.   9. Ceres Plus gavl.   10. Cozy gavl. Add-on 
Floor natbord.   11. Ceres Decor gavl.  Sit-on og alle natborde findes i olieret eg, white washed og sort. Mere information og præcise mål finder du på  

jensen-beds.com/dk

8 9

7

1110

Tilbehør
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1. KONET FIRKANTET BEN 
Findes i olieret eg, sortbejdset eg og 
white washed. Højde: 14 eller 23 cm. 

2. RUNDE SLANKE 
Runde, slanke ben, 14 cm høje. Eg, 
white washed, sort stål, messing eller 
poleret stål. 

3. RUNDE SLANKE 
Runde, slanke ben. 18 cm høje. 
Eg, white washed, sort stål, messing 
eller poleret stål. 

4. RUNDE BEN, HØJE 
Findes i natur og sort. 
Højde: 29 cm. 

5. ALUMINIUMSBEN, RUNDE 
Højde: 14 eller 23 cm. 

6. SORT BENRAMME
Hård og robust benramme i sort,  
pulverlakeret stål. Højde: 14 cm 

7. STØTTEBEN (x2)
Til 4 bens løsning.  
10-14 cm, 18 cm eller 23-29 cm.

8. LAMINERT SOKKEL 
Findes i hvid/sort laminat. 
Højde:14 cm

9. TRIANGLE BEN 
Findes i poleret aluminium, poleret 
sort, sort stål eller mat messing.  
Højde: 14 cm. 

10. EICON
Findes i olieret eg, hvid eller  
sortbejdset eg. Højde: 14 cm.

11. EICON
Findes i olieret eg, hvid eller  
sortbejdset eg. Højde: 18 cm.

12. MISTRAL 14 SOKKEL 
Findes i olieret eg, hvid eller  
sortbejdset eg. Højde: 14 cm. 

1 2 3

4

12

5 6 7

9

11

8 10
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BEIGE (152)

Naturens smukkeste nuancer vil skabe indre ro i dit soveværelse. Vi har valgt 
eksklusive møbeltekstiler fra førende leverandører i den bedst tænkelige kvalitet.

TEKSTILER MED NATUREN SOM INSPIRATION

HODEGAVL BEIGE (548)BEIGE (541)

HODEGAVL ANTHRACITE (551)ANTHRACITE (544)

GREEN (155)

SI
GN

AT
UR

E 
J3

 / 
J4

 / 
J5

 / 
J6

HODEGAVL GREEN (156)

DARK BLUE (545) HODEGAVL DARK BLUE (552)

GREY (543) HODEGAVL GREY (550)

GREEN (154)BLUE (153)

ANTHRACITE (150)

BEIGE (564)

BLUE (566)

ANTHRACITE (565)

GREY (151)

Tekstil
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JENSEN SIGNATURE J3

TEKNISKE FAKTA
1.  Jensen SoftLine I 

2.  Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm med Jensen® Originale Zonesystem

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHEDSGRADER
Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen signature J3 er en komfortabel seng, og en prisgunstig 

introduktion til god Jensen liggekomfort. Jensen J3 har zoneinddelt 

Sense Pocket fjedersystem med indebygget lændestøtte. Findes i alle 

standardstørrelser, men kan også bestilles efter mål. 

KOMFORTNIVEAU

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL DREAM AQTIVE I AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

GOD BEDST

Tekniske fakta
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JENSEN SIGNATURE J4

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine II 

2. Aloy® 2.0 Pocket 12,5 cm med Jensen® Originale Zonesystem

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHEDSGRADER
Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Den mest markante forskel på Jensen Signature J4, og mere enkle 

modeller i kollektionen, er fjedersystemet.  J4 har Aloy® 2.0 fjedrer i 

den vendbare madras, og dobbelt fjedersystem i underrammen. Dette 

giver øget liggekomfort. Findes i alle standardstørrelser, men kan også 

bestilles efter mål. 

KOMFORTNIVEAU

GOD BEDST

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE IDREAM AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

Tekniske fakta
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JENSEN SIGNATURE J5

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL DREAM AQTIVE I AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.0 Pocket 14 cm med Jensen® Originale Zonesystem

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHEDSGRADER
Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen Signature J5 er en eksklusiv seng med fantastisk liggekomfort. 

Sengen kan skræddersyes med forskellige tesktiler, ben, gavle, natbord og 

sengebænke. Alt sammen for at din Jensen Signature J5 skal passe ind på dit 

soveværelse.  
 

Jensen Signature J5 har Jensen® Orginale Zonesystem med 14 cm Jensen 

Aloy® 2.0 pocketfjeder. Jensen Aloy® 2.0 har en blød og bred skulderzone, 

og indbyggede støtte til lænden. Jensen Signature J5 har dobbeltstikning 

og et diskret broderet logo. Findes i alle standardstørrelser, men kan også 

bestilles efter mål. 

KOMFORTNIVEAU

GOD BEDST

Tekniske fakta

41



1

2

3

4

5

JENSEN SIGNATURE J6

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen StarRose

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm med Jensen® Originale Zonesystem

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHEDSGRADER
Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen Signature J6 er den mest eksklusive og avancerede model i Signature 

kollektionen. Uanset om det gælder tekstil, fjedersystem eller topmadras, så 

er J6 udrystet med det aller bedste Jensen kan tilbyde. Liggekomforten er 

magisk, det samme gælder designet. En Jensen Signature J6 gør ikke bare dit 

soveværelset mere lækkert, men den forbedrer også din livskvalitet.  

Jensen Signature J6 har Jensen® Originale Zonesystem med 16 cm Jensen 

Aloy® 3.0 pocketfjeder. Jensen Aloy® 3.0 har en blød og bred skulderzone, 

og indbygget støtte til lænden. Jensen Signature J6 har dobbeltstikning og 

et diskret broderet logo. Findes i alle standardstørrelser, men kan også 

bestilles efter mål. 

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL DREAM AQTIVE I AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

KOMFORTNIVEAU

GOD BEDST

Tekniske fakta
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Miljøvenlige senge 

MILJØVENLIGE SENGE 
HØJESTE KVALITET MED TRYGGE GARANTIER

Miljøvenlige senge

SVANEMÆRKET
Af hensyn til dig og naturen er de fleste af vores produkter 
Svanemærket. Produkterne opfylder strenge krav om 
påvirkning af miljøet gennem hele produktets levetid - fra 
råvarer til bortskaffelse eller genanvendelse.

DOKUMENTERET KVALITET
Møbelfakta er en frivillig og neutral test- og mærkeordning 
for møbler og indretninger, som giver produktet en 
dokumenteret kvalitet. Alle test for Møbelfakta er baseret på 
norske og internationale standarder (EN og IOS), og udføres 
af akkrediterede laboratorier. Møbelfakta stiller bl.a. krav til 
styrke og holdbarhed, materialekvalitet, stabilitet, brændbarhed, 
overfladebehandling og sikkerhed. Samtlige Jensenmadrasser er 
testet og godkendt i henhold til Møbelfakta.

DE FLESTE AF VORES TRÆRAMMER ER FSC® GODKENDT 
FSC® står for bæredygtig og kontrolleret høst samt hensyntagen 
til den lokale befolkning.

TRYGGE GARANTIER 
Alle Jensen senge leveres med en 5-årig fuld garanti og 25 
års garanti mod ramme- og fjederbrud. I garantibeviset, som 
følger med madrasser, kan du læse de komplette vilkår.

TESTET OG GODKENDT
Jensen produkter er testet og godkendt af AEH, et neutralt 
testinstitut i Zürich, Schweiz. Alle produkter bliver certificeret 
og gennemgår grundige test i forhold til ergonomi, hygiejne, 
sengeklima og holdbarhed.

MILJØMERKET

331                   0
34
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HILDING ANDERS DANMARK A/S
Fabriksvej 13, 7760 Hurup Thy, Danmark 

Tlf: +45 8213 3000 

  E-mail: jensenordre@hildinganders.comwww.jensen-beds.com/dk

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds


