


14. FEBRUAR 

1947

1955
Sovesofaen Siesta lanseres.

1992
Jensen Vital lanseres - markedets første justerbare seng. 
Et par år senere kan man kjøpe Jensen senger i Sverige, 
Finland og på Island.

1998
Nå lanseres sonesystemet, en revolusjon innen liggekomfort 

som vekker stor interesse hos både forbruker og andre 
sengeprodusenter. Les mer på side 8-9.

2020
Aloy® 3.0  Vår Seneste innovasjon innen avanserte fjærsystemer. 
Patentert og eksklusivt for Jensen. 

2006
Jensen blir et Super Brand i Norge.

2014
Innovasjonen Jensen Exact Comfort 
Adjustment lanseres og gjør det mulig 
å styre fastheten i sengen avhengig av 
dagsformen. Les mer på side 18-19.

1984
Den nybygde Jensen fabrikken på Sand utenfor Svelvik 
har 28 ansatte. Året etter begynner man å eksportere 
senger til Danmark.

1975
Jensen kjøper Trondheimsfirmaet Thors Fabrikker som 

produserer 5000 madrasser i året.

1980
I begynnelsen av 1980-tallet besluttes det at 

fokuset skal være produksjon av senger. 

1990
Jensen tar neste steg mot 

optimal liggekomfort 
når man starter et tett 

samarbeide med en 
fysioterapeut.

2010
Liggekomforten forbedres ytterligere når det teknisk 
avanserte Aloy®-fjærsystemet lanseres.

1952
Den første fjærmadrassen Svella lanseres.

Jensen grunnlegges og heter i starten Jensen & Birkeland. 
I begynnelsen er stoler og sofaer hovedproduktene.

I dag finnes Jensen i nærmere 20 land og fortsatt presses 
grensene for å forbedre liggekomforten ytterligere.

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

Historien

2019
Say Hello til din nye justerbare seng. Juster 
sengens posisjon ved hjelp av stemmekontroll.
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Denne katalogen utgis av Hilding Anders Norway AS. Innholdet er basert på fakta- og 
konstruksjonsspesifikasjoner, som er aktuelle på trykketidspunktet, og kan endres uten 
forutgående varsel. Noen farger kan avvike fra originalen på grunn av trykktekniske årsaker. Svelvik, Norge.

I dag kan Jensen med stolthet kalle seg Europas ledende 
merkevare innen senger og madrasser. Vår historie strekker 
seg tilbake til 14. februar 1947, hvor man i kjølvannet av annen 
verdenskrig, opplevde en gryende optimisme i Norge. En 
optimisme som også var svært beskrivende for familien Jensen.

I en tid hvor tilgang til materialer var svært begrenset, brukte 
man det som fantes. De aller første madrassene fra Jensen var 
faktisk bygd opp av tagl og bomullsvatt. Siden den gang har 
naturligvis mye forandret seg, samtidig som det viktigste lever 
videre; vår streben etter den optimale liggekomforten. 

Vi verner om våre røtter og produserer fortsatt alle våre 
senger i naturskjønne Svelvik, i Vestfold fylke. Det at våre 
senger er «Made in Norway» er et kvalitetsstempel, som vitner 
om at våre produkter er av den aller beste kvalitet. Samtidig 
representerer disse det ypperste innen Skandinavisk design.

Vår historie, arv og tilegnede kunnskap gir oss en helt unik 
kompetanse. Derfor kan vi tillate oss å si at liggekomforten i en 
seng fra Jensen, er noe helt utenom det vanlige!

MADE IN NORWAY SIDEN 1947

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

Made in Norway
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EKSPERTISE, HÅNDVERK 
OG INNOVATIVT DESIGN
Vi har vært lidenskapelige sengetilvirkere siden 1947. 
Vi kombinerer ekspertise, moderne håndverk og 
innovativt design for å gi deg best mulig liggekomfort.

Ekspertise, håndverk og innovativt design
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Med mer enn 70 års håndverkserfaring ligger vi på Jensen langt 
fremme i utviklingen av nye produkter og funksjoner.  Ved å 
kombinere våre naturinspirerte materialer og tekstiler med et tidløst 
formspråk, skaper vi produkter med fantastisk liggekomfort som i 
tillegg er vakre å se på!

Sengen er så mye mer, enn kun et sted du sover. Den er en del av livet 
og livsstilen vår. Derfor jobber utviklingsavdelingen vår kontinuerlig 
med å finne nye, innovative løsninger, for hvordan sengen og 
soverommet kan brukes. Mange av bransjens mest innovative 
produkter bærer Jensens signatur. To ganger har vi blitt belønnet  
med Norsk Designråds pris; «Merket for God Design». 

Vi har erfaringen, den genuine håndverkstradisjonen, kompetansen 
og de innovative løsningene som gjør oss egnet til å hjelpe deg med 
din søvn. Vi har et lidenskapelig forhold  til liggekomfort, stort fokus 
på kvalitet og design og øyne rettet mot fremtiden og morgendagens 
behov. Du kan stole på oss når det kommer til søvnen din. 

Du kan også stole på at Jensen tar hensyn til miljøet. De fleste av våre 
produkter er Svanemerket. Det betyr at de oppfyller strenge krav om 
påvirkning på miljøet gjennom hele sengens levetid. Vår produksjon 
foregår under rettferdige forhold og med materialer som ikke er 
skadelig for mennesker eller natur.

MED LIDENSKAP FOR HÅNDVERK

Ekspertise, håndverk og innovativt design
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POWERED BY JENSEN SLEEP®

Ordentlig restitusjon er nøkkelen til en god morgendag. Du trenger 
god søvn for å få energi i hverdagen, og det er en selvfølge å sove 
behagelig og våkne uthvilt. Kroppen trenger natten på å forberede 
kropp og sinn på en glad og frisk morgendag. 

Powered by Jensen Sleep®
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Søvn er en avgjørende faktor for at vi skal kunne yte maksimalt og 
nyte livet. 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, 
humørbelastninger og vi blir trafikkfarlige. På lengre sikt gir det 
redusert motstandskraft mot sykdom, påskynder aldringsprosessen, 
tapper oss for energi og gir sosiale konsekvenser. Det er derfor vi på 
Jensen har arbeidet i over 70 år for å gi mennesker bedre netter.

For å skape den ultimate liggekomforten kreves det kompetanse om 
kropp og søvn – og det har vi. Siden 1947 har vårt fokus på å skape 
den beste mulige liggekomforten, vært en drivende kraft. Prosessen 
ledes av et team produktutviklere, hvor fysioterapeuten vår har en 
sentral rolle. Teamet vårt jobber kontinuerlig med nye løsninger og 
forbedringer.

Gjennom vår fysioterapeuts kompetanse sikrer vi at det utvikles 
produkter som er riktige for kroppen, uavhengig av vekt, høyde, 
fasong eller hvilken liggestilling som foretrekkes. Produkter som er 
utformet for å gi maksimal restitusjon, som gir støtte til hele kroppen 
og gjør deg klar til å møte en ny dag. Vår fysioterapeut er avgjørende 
i testingen av våre nye senger og er en garantist for at Jensen alltid 
arbeider for å finne de best tenkelige løsninger for din liggekomfort.

For økt profesjonaliteten rundt våre tester samarbeider vi med AHE 
Instituttet (en del av det statelige sveitsiske institutt for teknologi) som 
er spesialister innenfor arbeid, helse og ergonomi. Her testes våre 
senger i forhold til ergonomi, hygiene, sengeklima og holdbarhet. 
Grunntanken er at alle mennesker sover forskjellig og instituttets 
kvalitetsstempel fungerer derfor som en garanti for at du skal kunne 
velge en som seng som passer akkurat til deg.

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

Powered by Jensen Sleep®
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MYKERE 
SONE

FASTERE
SONE

HIMMELSK SØVN – HVER NATT
JENSEN® ORIGINALE SONESYSTEM

Jensens sonesystem finnes i alle Jensens senger og er synonymt med merkevaren 
vår. Det gir riktig støtte til hele kroppen, når du hviler og sover. Korsryggstøtte, i 
kombinasjon med myk skuldersone, gir en helt ny søvnopplevelse. 

Prinsippet som ligger til grunn for sonesystemet er like selvsagt som det er naturlig. 
De fleste er bredere over hofter og skuldre, samtidig som midjen er tyngst og 
vanligvis smalere. Ettersom madrassens oppgave er å bære kroppen, gir den sone-
inndelte madrassen en jevnere og mer behagelig støtte, hvor skuldre og hofter 
synker dypere ned i madrassen, samtidig som midjen møtes av en fastere støtte. 
Resultatet er det samme, uavhengig av om du sover på ryggen eller siden.

Jensen® Originale Sonesystem

8



MYKERE 
SONE

FASTERE
SONE

MYKERE 
SONE

FOR FAST MADRASS
Hofter og skuldre synker ikke 
ned i madrassen, noe som gjør 
at midjen og korsryggen ikke får 
nok 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, 
behagelig støtte. Hofter og skuldre 
synker ned i madrassen, som gir 
perfekt støtte for både midje og 
korsrygg.

PÅ RYGG
Den beste stillingen er å ligge på 
ryggen. Vel å merke dersom en har 
en relativt myk madrass, eller en 
justerbar seng.

For at du skal ha en god 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 kroppen en større belastning. Vi forutsetter at du rent fysisk kan ligge på siden eller 

ryggen, og at du ikke har noen helseplager eller handikap som gjør dette umulig eller vanskelig. Å venne seg til en ny liggestilling 

krever ofte litt tid. Når det først er innlært, og kroppen har vent seg til den nye liggestillingen, vil man oppdage at en sover roligere og 

får bedre utbytte av de timene som tilbringes i sengen.

RETT LIGGESTILLING

Jensen® Originale Sonesystem
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Jensen® Aloy® 3.0

ALOY® 3.0
VÅR SENESTE INNOVASJON  
INNEN AVANSERTE FJÆRSYSTEMER.
Aloy® 3.0 ivaretar hele kroppen, også hoftene. Akkurat som 
skulderpartiet er hoftene et utsatt område på kroppen. Senene som 
kapsler inn hoftene er med på å gjøre dem ekstra følsomme for 
trykk, særlig når man ligger på siden. 
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Jensen® Aloy® 3.0

Fjær 1 gir deg overflatemykhet og komfort, 
hvor kroppen synker godt ned i sengen.

Fjær 2 former seg etter kroppen  
og gir stabilitet.
  

Fjær 3 gir kroppen  
nødvendig støtte.

1 2 3

1

2

3

VÅKNE UTHVILT OG KLAR FOR EN NY DAG
ALOY® 3.0 - PATENTERT OG EKSKLUSIVT FOR JENSEN. 
Med Aloy® 3.0 får hoftesonen i fjærinnlegget bedre bæringsevne samtidig som hoften får plass til å 
synke enda lengre ned. Den ekstra myke skuldersonen gir god plass til skuldrene dine. For dem som 
foretrekker å sove på ryggen gir Aloy® 3.0 også en behagelig støtte til korsryggen. Kombinasjonen av 
Aloy® 3.0 og våre utvalgte stopningsmaterialer gir en dypere komfort som gjør at man blir liggende i 
ro. Resultatet blir en dypere og mer uforstyrret søvn.

Fjær 2 og 3 jobber sammen og demper trykk på musklene, slik at blodsirkulasjon  

kan strømme fritt. Resultatet blir en dypere og mer uforstyrret søvn.
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VI ER VELDIG STOLTE AV SENGENE VÅRE.
HER ER NOEN GRUNNER TIL DET.

JENSEN® ORIGINALE SONESYSTEM kombinerer myk 
skuldersone med fast korsryggstøtte.

JENSEN POCKET ON POCKET TECHNOLOGY i alle sengens 
lag, gjør at kroppen synker dypere ned i 
madrassen og får nødvendig støtte. Pocket fjærer 
i underfjæringen gir en stabil komfort uten 
forstyrrende sidebevegelse.

JENSEN ALOY® er våre beste og mest fleksible
fjærsystemer, som kontinuerlig tilpasser seg din
skiftende liggestilling og vektfordeling.
Fjærsystemene gir stor overflatemykhet i hele
madrassen, ettersom de fastere sonene først trer
støttende til når kroppen din synker mer ned. 

VASKBARHET Alle liggeflater kan vaskes på 60°C  
for optimal hygiene.

GARANTI OG TRYGGHET Alle Jensens senger har 5 års 
totalgaranti og 25 års garanti mot ramme- og 
fjærbrudd.

MADE IN NORWAY Alle Jensens senger og madrasser 
designes og produseres i Norge. 

STRETCH i alle liggeflater gjør at kroppen synker 
ned i sengen og får støtte og avlastning av det 
soneinndelte fjærsystemet.

HEL LIGGEFLATE Våre kontinentalsenger og Seamless 
rammesenger har hele liggeflater, uten harde 
kanter i midten. Teknologien gir likevel mulighet 
for individuelt valg av fasthetsgrad. 

AV HENSYN TIL DEG OG NATUREN, er de fleste produkter 
i denne katalogen Svanemerket. Produktene 
oppfyller strenge krav om påvirkning på miljøet.

JENSEN PRODUKTER ER TESTET OG GODKJENT av AEH, et 
nøytralt testinstitutt i Zurich, Sveits. Hvert 
produkt blir sertifisert og gjennomgår grundige 
tester i forhold til ergonomi, hygiene, sengeklima 
og holdbarhet.

DE FLESTE AV VÅRE TRERAMMER ER FSC® GODKJENT. FSC står 
for bærekraftig og kontrollert hogst samt at 
lokalbefolkningen hensyntas.

MILJØMERKET

331                   0
34

Vi er veldig stolte av våre senger

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

Add-On nattbord, eik. Sit-On sengebenk, eik. Add-On Lamper. 
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01

VELG RIKTIG SENG
Det er mye man bør tenke gjennom, før man velger en ny seng. 

I vårt sortiment finnes det mange forskjellige sengetyper.

1. VENDBARE MADRASSER
Vi har et stort utvalg vendbare madrasser med ulike kvaliteter, som 
kan legges i eksisterende sengerammer. 

2. NORDIC SENGER
Utover våre vendbare madrasser, er rammemadrassen det 
neste steget i Jensens sengeprogram. Rammemadrassen har et 
dobbeltfjærende Jensen Pocket fjærsystem med Jensen Pocket on 
Pocket Technology.

3. KONTINENTALSENGER
I en kontinentalseng kan du oppleve Jensen liggekomfort på sitt aller 
beste med Jensen Pocket on Pocket Technology. Sengen har doble 
madrasser, med opptil 3 individuelle Jensen Pocket fjærsystemer. 

4. JUSTERBARE SENGER
Med en justerbar Jensenseng får sengen en helt ny funksjon. Den åpner 
for flere muligheter for velbehag. Hvorfor ikke se søndagsfilmen fra 
den justerbare sengen din, fremfor på sofaen i stua?

Velg riktig seng

02

03 04
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J5 Nordic Line, Beige 564. Dione Landscape gavl, Beige 564. Runde slanke ben, sort. Add-On nattbord, sort. Add-On lamper 

Nordic Line
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JENSEN 
NORDIC LINE
Jensen Nordic Line omformer den tradisjonelle 
rammesengen fra et traust og tungt til et 
svevende og elegant sengekonsept. Jensen 
Nordic Line består av komfortable senger 
med Jensen® Originale Sonesystem, Pocket on 
Pocket, og hel liggeflate uten harde kanter på 
midten. 

Konseptet inkluderer et bredt utvalg av 
tilbehør, bygget på nordiske designtradisjoner 
hvor kvaliteten kommer til syne i godt 
håndverk og valg av materialer. Tilbehøret 
er enkelt og fleksibelt, og inkluderer et stort 
utvalg ben, gavler og nattbord. 

Les mer om våre komfortnivåer for  

Nordic Line senger på side 37-42.

Nordic Line
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JENSEN 
KONTINENTALE SENGER
I en kontinentalseng finner du Jensen 
liggekomfort på sitt aller beste med Jensen 
Pocket on Pocket Technology. Sengen har 
doble madrasser med opptil 3 individuelle 
Jensen Pocket fjærsystemer. Sengene har 
hele liggeflater, uten harde kanter i midten. 
Likevel er det mulig å velge individuell 
fasthetsgrad. 

Les mer om våre komfortnivåer for 

Kontinentale senger på side 37-42.

Kontinentale senger
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J4 Kontinental Seamless, Green 155, gavl. Green 156. Dione Plus gavl. Plania Nattbord, sort. Triangle ben, polert sort aluminium.

Kontinentale senger
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-
KOMFORTEN  

BLIR MYKERE

=
SENGEN  
ER FLAT

+
KOMFORTEN  

BLIR FASTERE

Med et enkelt tastetrykk justerer du fastheten i sengen din. Komforten 
kan enten gjøres mykere eller fastere. La dagsformen din avgjøre 

om du ønsker mer støtte eller mer avspenning. Jensen Exact Comfort 
Adjustment finnes både til Nordic senger og kontinentale senger.

JENSEN EXACT COMFORT ADJUSTMENT

Jensen Exact Comfort Adjustment

J6 Kontinental Seamless med Jensen Exact Comfort Adjustment, Beige 152. Dione Plus gavl. Eicon ben, eik. Eicon nattbord, eik.
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MED VÅR APP FOR JENSEN EXACT COMFORT 

ADJUSTMENT KAN DU ENKELT JUSTERE 

FASTHETEN I DIN SENG MED DIN TELEFON.
(For å kunne bruke appen må en tilleggskobling kjøpes.)

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 nattbord, eik. Add-On lamper. Sit-on sengebenk, eik.
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Justerbare senger

Juster sengens posisjon ved hjelp 
av stemmekontroll.

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 Nattbord, eik. Kantet konet, eik.

Justerbare senger

JENSEN DREAM
Har man først prøvd en justerbar seng, er 
sannsynligheten liten for at man går tilbake til 
en vanlig seng igjen.

Dream er basismodellen i Jensens utvalg av 
justerbare senger. Dream har et system med  
de mest nødvendige funksjonene. Jensen Dream 
bygger på et trinnløst system som enten kan 
legges i en sengeramme eller påsettes ben. 
Madrassen på rammen er en Jensen vendbar 
madrass. 

Les mer om komfortnivåer for Dream  

på side 37-42.

Med vår app for justerbare senger 
kan du enkelt finne din favoritt-
posisjon.

Max 0,5 watt i standby i henhold 
til EU’s direktiv.

Det er mulig å parallellkoble to 
senger så de kan synkroniseres 
og styres med en fjernkontroll.

Trinnløs justering opp/ned av 
hodeenden og fotenden  individuellt 
eller hode- og fotende samtidig.

Med den innebygde Headrest 
funksjonen tilpasser du sengen slik 
at nakke og hode alltid er i riktig 
posisjon når du sitter i oppreist 
stilling.

Juster sengens posisjon ved hjelp 
av stemmekontroll.

Manuell nødsenk som gjør at 
sengen kan kjøres ned til horisontal 
posisjon ved strømavbrudd.
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J5 Aqtive II Seamless, Grey 543. Dione Portrait Gavl, Grey 550. Eicon ben, white washed. Eicon nattbord, white washed.

Justerbare senger

22



Justerbare senger

Juster sengens posisjon ved hjelp 
av stemmekontroll.

SAY HELLO
TO YOUR NEW ADJUSTABLE BED.

JENSEN 
AQTIVE II
Jensen Aqtive II er elegant og ser ut som en 
kontinentalseng så lenge den ikke er i bruk. Den 
tekniske løsningen skjules av den tekstilkledde 
rammen.

Ved å velge en Seamless tekstilløsning dekkes 
hele rammen. 4 ben istedenfor 8 ben, som er 
standard, bidrar til å gi sengen et nytt, elegant og 
unikt uttrykk.

Jensen Aqtive II er dobbelfjærende med 
fjærsystem både i den vendbare madrassen og 
i bunnen. Konstruksjonen gjør sengen veldig 
stabil. Med fjernkontrollen, eller vår app styrer 
du trinnløst madrassens hode- og fotende 
som drives av to kraftige, men nesten lydløse 
elektriske motorer. 

Les mer om komfortnivåer for Aqtive II  

på side 37-42.

Med vår app for justerbare senger 
kan du enkelt finne din favoritt-
posisjon.

Max 0,1 watt standby. Betydelig 
lavere enn EU’s direktiv.

Det er mulig å parallellkoble 2 
senger ved hjelp av en kabel eller 
via appen.

Trinnløs justering opp/ned av 
hodeenden og fotenden  individuellt 
eller hode- og fotende samtidig.

Med den innebygde Headrest 
funksjonen tilpasser du sengen slik 
at nakke og hode alltid er i riktig 
posisjon når du sitter i oppreist 
stilling.

Praktisk lys under seng som kan 
settes på hvis du trenger det 
om natten uten å forstyrre din 
partner.

Minnefunksjon for lagring 
av favorittposisjonen.

Juster sengens posisjon ved hjelp 
av stemmekontroll.

Manuell nødsenk som gjør at 
sengen kan kjøres ned til horisontal 
posisjon ved strømavbrudd.

Juster sengens posisjon ved hjelp 
av stemmekontroll.

SAY HELLO
TO YOUR NEW ADJUSTABLE BED.
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Riktig overmadrass bidrar til å gjøre en god natt enda bedre. Overmadrassen skal føles omsluttende, myk og 
samtidig la det soneinndelte fjærsystemet sørge for den nødvendige støtte, men uten å oppleves som varm og klam. 
Design og valg av riktige materialer er ikke tilfeldig. Designet på alle overmadrassene er forbedret for å øke stretch, 
look og mykhet. En videreutvikling av stopningsmateriellene gir økt individuell tilpasning gjennom mykere og 
fastere side. Velg mellom Jensen SoftLine I, II, III, Jensen Optima, Jensen Signature og Jensen TempSmart™.

DET INNERSTE LAGET

Overmadrasser

MILJØMERKET

331                   0
34

Alle Jensens overmadrasser i denne katalogen er Svanemerket. Produktene 

oppfyller strenge krav om påvirkning på miljøet gjennom hele produktets 

levetid – fra råvare til kassert eller gjenvunnet produkt.
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1. JENSEN SOFTLINE I
Vår enkleste modell med god komfort. Jensen SoftLine I har stopning 
i Cellex XS 5 cm. Cellex XS har en profilert side og en jevn side. Den 
profilerte siden oppleves som mykere og den jevne siden oppleves 
som fastere. Cellex XS har gode luft- og fukttransporterende 
egenskaper. SoftLine I inneholder Lyocell med Sensity som holder 
sengen ”friskere”, tørrere og mer hygienisk.  
Høyde: 8 cm

2. JENSEN SOFTLINE II
SoftLine II har stopning i Cellex XO 6,5 cm. Cellex XO har en profilert 
side og en jevn side. Den profilerte siden oppleves som mykere og 
den jevne siden oppleves som fastere. Cellex XO har gode luft- og 
 

fukttransporterende egenskaper. SoftLine II inneholder Lyocell med 
Sensity som holder sengen ”friskere”, tørrere og mer hygienisk. 
Høyde: 9 cm

3. JENSEN SOFTLINE III
SoftLine III har stopning i Innergetic® lateks 5 cm. Den åpne 
cellestrukturen i Innergetic® sørger for svært gode luft- og 
fukttransporterende egenskaper. Stopningsplaten er både 
perforert (gjennomhullet) og profilert. Gjennomhullingen gir en 
optimal ventilasjonsevne, profileringen gir en mykere og fastere 
side. Bakterier og støvmidd trives dårlig i lateks, derfor blir 
sengeklimaet renere og friskere.   
Høyde: 9 cm

0201

03

SOFTLINE KOLLEKSJONEN
Med fokus på norsk arv og design har Jensens designteam videreutviklet denne kolleksjonen.  

Inspirasjon er hentet fra gamle norske strikkemønstre og detaljer fra norske folkedrakter.

Overmadrass-trekkene er delbare, avtakbare og vaskbare. Alle Jensens overmadrasser kan vaskes på 60˚C. 

Vær oppmerksom på angitt størrelse på vaskemaskinens trommel. Trekket består av høykvalitetsfiber som 

drenerer store mengder vann, og kan medføre overoppheting og krymp dersom maskinen er for liten. Vi 

anbefaler vask på renseri, hvis du er usikker på om maskintrommelen er stor nok.

Overmadrasser
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Den innovative teknologien består av flere millioner 
mikrokapsler som konstant tilpasser seg hudens klima ved å 
absorbere, lagre og frigi overflødig kroppsvarme 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 er dermed ideell for alle som har problemer med 
å holde en jevn kroppstemperatur hele natten. 

TempSmart™ har en kjerne av Innergetic® lateks, for best 
mulig luft- ogfukttransport. Den åpne cellestrukturen i 

Innergetic® sørger for svært gode luft- og fukttransporterende 
egenskaper. Stopningsplaten er både perforert 
(gjennomhullet) og profilert. Gjennomhullingen gir en 
optimal ventilasjonsevne, profileringen gir en mykere og 
fastere side. 

Bakterier og støvmidd trives dårlig i lateks derfor blir 
sengeklimaet renere og friskere. Overmadrassen har i tillegg 
Soft touch for ekstra mykhetsfølelse.  

Høyde: 9 cm

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ er en overmadrass med ”termostatkontroll”, som aktivt går inn og balanserer 

de temperatursvingningene som forårsaker urolig søvn. 

Overmadrasser
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Overmadrasser

SPLIT TOPPER
En overmadrass som er utviklet spesielt for deg med justerbar seng som ønsker en heldekkende 

overmadrass, uten skjøt mellom deg og partneren. 

Jensen Optima har stopning i Innergetic® lateks. Den åpne 
cellestrukturen i Innergetic® sørger for svært gode luft- og 
fukttransporterende egenskaper. Stopningsplaten er både 
perforert (gjennomhullet) og profilert. Gjennomhullingen 

gir en optimal ventilasjonsevne, profileringen gir en mykere 
og fastere side. Bakterier og støvmidd trives dårlig i lateks, 
derfor blir sengeklimaet renere og friskere. Overmadrassen er 
vaskbar på 60°C.  Høyde: 10 cm

JENSEN OPTIMA
Den voluminøse og luksuriøse overmadrassen har et nydelig, quiltet design. Tekstilets egenskaper

gjør at det føles ekstra behagelig mot kroppen, og gir en delikat og luksuriøs opplevelse.

Den øverste delen av overmadrassen er delt, noe som gjør det 
mulig å heve og senke hodeenden av sengen uten å forstyrre 
partneren. Fotenden er som en helt vanlig overmadrass. Split 

Topper finnes i SoftLine I, SoftLine II, SoftLine III, TempSmart™ 
og Optima.
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Laken og overmadrassbeskytter

For å holde overmadrassen pen og ren lenger og parallelt redusere slitasje, 
trenger du en overmadrassbeskytter som beskytter sengen mot smuss, støv og 
fukt – samtidig som den fortsatt gir deg god liggekomfort. Kan vaskes på 60°.

JENSEN SOFTSHEET
Jensen SoftSheet laken er laget av 100% bomullssateng i høy kvalitet. 

Bomullen gir en myk og silkeaktig følelse mot huden. Jensen SoftSheet er formsydd 

og passer perfekt til Jensen overmadrasser. Det er også tilgjengelig til split toppers.

Lakenet er vaskbart på 60°C. Jensen SoftSheet bærer EU blomsten og er øko tex godkjent.

Farge: Hvit
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Puter

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW 
MED EN TEMPERATURREGULERENDE EFFEKT.

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. 

Størrelse 50 x 70 cm.

JENSEN  
TRAVELPILLOW
Jensen PerfectPillow i reisestørrelse 
(27x47 cm). Formes akkurat slik du vil. 
Leveres i praktisk reisepose med Jensen 
brodert logo. Vaskbar på 60° C.

Jensen Easy er en madrass som passer spesielt 
godt til barnebrisker og køyesenger. Både 
hjemme og på hytta. Trekket kan deles i to 
deler og vaskes separat på 60°. Ecru farget. 
Jensen Easy inneholder Lyocell med Sensity 
som holder sengen ”friskere”, tørrere og mer 
hygienisk.

Leveres i størrelsene 75 x 200 cm, 90 x 200 cm 
og 120 x 200 cm

JENSEN EASY
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01. Add-on nattbord. Dione gavl.   02. Eicon nattbord.   03. Sit-on sengebenk.   04. Add-on table lamp.
Sit-on og alle nattbord finnes i oljet eik, white washed og sort. Mer informasjon og eksakte mål finner du på jensen-beds.com/no

03

01 02

DET LILLE EKSTRA
Det er det lille ekstra som gjør så mye for total-inntrykket. Det er nettopp derfor vi bruker mye tid på å utvikle 

vårt tilbehørsprogram, som har vokst markant de siste årene. Vi kan nå tilby en komplett løsning med alt fra 

ulike ben, hodegavler, nattbord – til ottomaner. Tilbehøret kan fås til alle Jensen-senger og innslag av tekstil står 

selvfølgelig i stil med sengens farge og tekstil. Alt for å få en unik helhet.

Tilbehør

04
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05. Dione Portrait gavl. Add-on nattbord. Add-on lamper.   06. Eicon Tall nattbord.   07. Add-on nattbord.   08. Dione Plus.   09. Dione Decor gavl. 
Alle nattbord finnes i oljet eik, white washed og sort. Mer informasjon og eksakte mål finner du på jensen-beds.com/no

09

05

Tilbehør

07 08

06
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01

01. Dione Decor gavl. Saturn ottoman. Eicon nattbord.   02. Eicon wall nattbord.   03. Plania nattbord.    
04. Add-on Floor nattbord.   05. Add on frokostbrett.   Alle nattbord og frokostbrett finnes i oljet eik, white washed og sort. 

Mer informasjon og eksakte mål finner du på jensen-beds.com/no

Tilbehør

04 05

02 03
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06. Dione Landscape gavl. Add-on nattbord.   07. Add-on Pocket.   08. Charon nattbord.   09. Signature gavl. Eicon Tall nattbord.   10. Adjustable back 
gavl.  11. Add-on lampe.   Alle nattbord finnes i oljet eik, white washed og sort. Mer informasjon og eksakte mål finner du på jensen-beds.com/no

06

06

11

Tilbehør

10

08 09

07
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Naturens vakreste nyanser vil skape indre ro på ditt soverom. Vi har valgt 
eksklusive møbeltekstiler fra ledende leverandører, med best tenkelig kvalitet.

TEKSTILER MED NATUREN 
SOM INSPIRASJON

BEIGE (527) ANTHRACITE (528) GREY (458)

SI
GN

AT
UR

E 
J2

Tekstil

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)
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BEIGE (152)

GREEN (154)

BLUE (153)ANTHRACITE (150)

SI
GN

AT
UR

E 
 J

6

BEIGE (152) HODEGAVL BEIGE (852)

GREEN (154) HODEGAVL GREEN (854)

BLUE (153) HODEGAVL BLUE (853)

ANTHRACITE (150) HODEGAVL ANTHRACITE (850)

SI
GN

AT
UR

E 
 J

8

BEIGE (564) BLUE (566)ANTHRACITE (565)

SI
GN

AT
UR

E 
J5

 / 
J6

Tekstil

GREY (151)

GREY (151) HODEGAVL GREY (851)
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1. KONET KANTET
Finnes i oljet eik, sortbeiset eik og 
white washed. 
Høyde: 14 eller 23 cm.

2. RUNDE SLANKE
Runde, slanke ben. Høyde: 14 cm. 
Eik, white washed, sort stål, stål og  
messing.

3. RUNDE SLANKE
Runde, slanke ben. Høyde: 18 cm. 
Eik, white washed, sort stål, stål  
og messing.

4. ALUMINIUMSBEN, RUNDE
Høyde: 14 eller 23 cm.

5. STØTTEBEN (x2)
Til 4 bens løsning. 
Høyde: 14, 18 eller 23-29 cm.

6. TRIANGLE
Messing belagt aluminium, pulverlak-
kert sort aluminium, polert sort alumi-
nium og polert aluminium.

7. EICON
Finnes i Oljet eik, sort og white washed 
14 cm.

8. EICON
Finnes i Oljet eik, sort og white washed
18 cm.

9. LAMINERT SOKKEL
Finnes i hvit/svart laminat.
Høyde: 14 cm.

10. MISTRAL 14 SENGERAMME
Finnes i oljet eik, sortbeiset eik eller 
white washed. Høyde: 14 cm.

1 2 3

9 10

7

4 5

Ben

6

8
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JENSEN SIGNATURE J2

TEKNISKE FAKTA
1.  Jensen SoftLine I

2.  Jensen Intro Pocket 12,5 cm med Jensen® Originale Sonesystem

3.  Stopning Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm 

FASTHETSGRADER
Velg mellom medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

J2 er Jensens introduksjonsmodell i Signature-kolleksjonen. 

Et produkt som gir god liggekomfort til en rimelig pris. 

Finnes i alle standardstørrelser.

RAMMEVENDBAR KONTINENTAL DREAMNORDIC SEAMLESS

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST

Tekniske fakta
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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 Sonesystem

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm 
 

FASTHETSGRADER
Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen Signature J3 er en komfortabel seng og en prisgunstig 
introduksjon til god Jensen liggekomfort. Jensen J3 har soneinndelte 
Sense Pocket fjærsystem med innebygd korsryggsstøtte. Finnes i alle 
standardstørrelser men kan også bestilles etter mål.

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST

Tekniske fakta

RAMMEVENDBAR KONTINENTAL DREAMNORDIC SEAMLESS
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JENSEN SIGNATURE J4

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine II 

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

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER
Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Den mest markante forskjellen på Jensen Signature J4 og de lavere 

modellene i matrisen er fjærsystemet. Jensen Signature J4 har Aloy® 2.0, 

tilpasset til nettopp din kropp.  Aloy® 2.0 har en ekstra myk og lang 

skuldersone som gir stor fleksibilitet og plass til skuldrene dine. Dette  

gir økt liggekomfort. Finnes i alle standardstørrelser men kan også 

bestilles etter mål.

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST

Tekniske fakta

RAMMEVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS
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JENSEN SIGNATURE J5

RAMMEVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

Tekniske fakta

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine III 

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

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER
Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen Signature J5 er en eksklusiv seng med fantastisk liggekomfort. 

Sengen kan skreddersys med en mengde tekstiler, ben, gavler, nattbord 

og sengebenker. Alt for at din Jensen Signature J5 skal passe inn på ditt 

soverom. 

Jensen Signature J5 har Jensen® Originale Sonesystem med 14 cm Jensen 

Aloy® 2.0 pocketfjærer. Jensen Aloy® 2.0 har myk og bred skuldersone 

og innebygd korsryggstøtte. Jensen Signature J5 har doble sømmer og en 

diskret brodert logo. 

Finnes i alle standardstørrelser men kan også bestilles etter mål.

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST
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JENSEN SIGNATURE J6

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen Optima

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

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER
Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Jensen Signature J6 er en av våre mest eksklusive senger. Liggekomforten 

er magisk, det samme er designet. En Jensen Signature J6 gjør ikke bare 

soverommet ditt vakrere, den forbedrer også din livskvalitet.

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

Aloy® 3.0 pocketfjærer. Jensen Aloy® 3.0 er Jensens meste avanserte og 

innovative fjærsystem som gir god plass til hofte og skulder og behagelig 

støtte til korsryggen. Jensen Signature J6 har foldesømmer på sidene til den 

vendbare madrassen, doble stikninger i alle hjørner samt en diskret brodert 

logo nederst på rammen. Finnes i alle standardstørrelser men kan også 

bestilles etter mål. 

RAMMEVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST

Tekniske fakta
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JENSEN SIGNATURE J8

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen Optima 

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

3. Jensen Reflect Pocket 7 cm

4. Innergetic® Latex 3 cm

5.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Cellex XS 1,5 cm

7. Jensen Exact Comfort Adjustment

FASTHETSGRADER
Velg mellom myk, medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Når det kommer til liggekomfort sikter vi stadig høyere. Og med Signature J8 

kan vi stolt presentere en seng som når nye høyder.

Nye Jensen Signature J8 er Signature kolleksjonens høyeste seng. Å være høy 

er ikke et mål i seg selv, men hensikten er å gi plass til bedre fjærsystemer 

og tekniske løsninger. Vårt nye fjærsystem Aloy® 3.0 skaper sammen med 

Jensen Exact Comfort adjustment en unik seng med mulighet for å skreddersy 

komforten, etter dagsformen.

Et fornyende steg mot enda bedre liggekomfort – et steg nærmere skyene.

KONTINENTAL

KOMFORTNIVÅ

GOD BEST

NY GENOMSKÄRNING

1

2

5

6

3

7

4
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SVANEMERKET
Av hensyn til deg og naturen, er de fleste produkter i denne 
katalogen Svanemerket.  Produktene oppfyller strenge krav om 
påvirkning på miljøet gjennom hele produktets levetid – fra 
råvare til kassert eller gjenvunnet produkt.

DOKUMENTERT KVALITET
Møbelfakta er en frivillig og nøytral teste- og merkeordning for 
møbler og innredninger, som gir produktet en dokumentert 
kvalitet.  Alle testene i Møbelfakta er basert på norske 
og internasjonale standarder (EN og ISO), og utføres av  
akkrediterte laboratorier. Møbelfakta stiller bl.a. krav til 
styrke og holdbarhet, materialkvalitet, stabilitet, brennbarhet, 
overflatebehandling og sikkerhet. Samtlige Jensen-madrasser 
er testet og godkjent i henhold til Møbelfakta. 

DE FLESTE AV VÅRE TRERAMMER ER FSC® GODKJENT 
FSC står for bærekraftig og kontrollert hogst samt at 
lokalbefolkningen hensyn tas.

MILJØMERKET

331                   0
34

TRYGGE GARANTIER 
Samtlige Jensen-madrasser har 5 års totalgaranti, og 25 års 
garanti mot ramme- eller fjærbrudd. I garantibeviset som 
følger med madrassen, kan du lese de komplette vilkårene.

TESTET OG GODKJENT
Jensen produkter er testet og godkjent av AEH, et nøytralt 
testinstitutt i Zurich, Sveits. Hvert produkt blir sertifisert og 
gjennomgår grundige tester i forhold til ergonomi, hygiene, 
sengeklima og holdbarhet.

MILJØVENNLIGE SENGER
I HØYESTE KVALITET, MED TRYGGE GARANTIER

Miljøvennlige senger
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HILDING ANDERS NORWAY AS
Box 19, N-3061 Svelvik, Norge   

Tel: +47 33 78 49 50   Fax: +47 33 78 49 69   

E-mail: info.no@hildinganders.comwww.jensen-beds.com/no
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fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds


