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NUKKUMISEN PIONEEREJA VUODESTA 1947

1955
Vuodesohva Siesta tuotiin markkinoille.

1947
HELMIKUU 14: Jensen perustettiin nimellä Jensen & Birkeland.
Aluksi se keskittyi tuolien ja sohvien valmistukseen.

1992
Jensen tuo markkinoille Vitalin, markkinoiden 
ensimmäisen säädettävän sängyn. Muutamaa vuotta 
myöhemmin Jensen-sänkyjä saa myös Ruotsista, 
Suomesta ja Islannista.

1998
Vallankumous nukkumismukavuuden alalla. Jensen 

Original -vyöhykejärjestelmä herättää kiinnostusta sekä 
kuluttajien että muiden patjanvalmistajien piirissä.  

Lue lisää sivuilta 12-13.

1989
Jan Trygve 

Jensenistä tuli 
toimitusjohtaja oltuaan 

myyntijohtajana 
vuodesta 1984.

2020
Aloy® 3.0 tuodaan markkinoille. Uusin innovaatiomme, jossa on 
edistynyt jousijärjestelmä. Se on patentoitu ja eksklusiivinen 
Jensenin tuote. Lue lisää sivuilla 14–15.

2006
Jensenille myönnetään Norjassa ”Super Brand” -palkinto.

2014
Markkinoille tuodaan Jensen Exact Comfort Adjustment, 
joka mahdollistaa patjan tukevuuden säädön mielialan 
mukaan. Lue lisää sivuilta 22-23.

1984
Uusi tehdas Sandissa, Svelvikin läheisyydessä, aloitti 
tuotannon palveluksessaan 28 työntekijää. Sänkyjen 
vienti Tanskaan käynnistyi.

1975
Jensen osti Thors Fabrikker of Trondheim -yrityksen, 

joka valmisti 5000 patjaa vuodessa.

1980
1980-luvun alussa päätettiin keskittyä 

pelkästään sänkyjen valmistukseen.

1990
Jensen ottaa uuden 

askeleen optimaalisen 
nukkumismukavuu-

den kehittämisessä 
aloittamalla läheisen 
yhteistyön fysiotera-

peuttien kanssa.

2010
Nukkumismukavuutta kehitetään edelleen lanseeraamalla 
uusinta tekniikkaa edustava Aloy®-jousitusjärjestelmä.

1952
Ensimmäinen jousipatja, nimeltään Svella, tuotiin markkinoille.

1960
Yrityksen uudeksi nimeksi tuli Jensen & Co.

Historiikki

2019
Tervehdi uutta säätösänkyäsi. Mahdollisuus 
ohjata sänkyäsi ääniohjauksen avulla.
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Nykyään Jensen voi ylpeänä kutsua itseään johtavaksi 
merkiksi Euroopassa sänkyjen ja patjojen alalla. Jensenin 
tarina alkoi 14.2.1947, kun Norjan yli hyökyi optimismin aalto 
toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Optimismi oli 
tunnusomaista myös Jensenin perheelle.

Kun materiaaleja oli saatavilla rajoitetusti, piti käyttää 
sitä, mitä oli tarjolla. Ensimmäiset Jensenin patjat tehtiin 
hevosenjouhista ja vanusta. Paljon on muuttunut noista ajoista, 
mutta tärkein on pysynyt - pyrkimyksemme optimaalisen 
nukkumismukavuuden saavuttamiseen.

Olemme pysyneet juurillamme ja kaikki sänkymme 
valmistetaan edelleen kauniissa Svelvikissä, Vikenin kunnassa.

Sänkyjemme valmistus Norjassa on tae siitä, että tuotteemme 
valmistetaan tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Samalla 
ne edustavat parasta skandinaavista muotoilua. Yhdistelemällä 
luonnon inspiroimia materiaaleja ja ajattomia tekstiilejä 
luomme tuotteita, jotka ovat erittäin mukavia, mutta myös 
kauniita.

Historiamme ja perintömme ja ansiosta meillä on 
ainutlaatuista kokemusta ja tietoa. Siksi voimme sanoa, että 
nukkumismukavuus on Jensen-vuoteessa todella erinomainen.

Arne Krogh Jensen, valokuvattu istumassa Jensen Vitalilla, joka oli markkinoiden ensimmäinen säädettävä sänky.

Valmistettu Norjassa

  

VALMISTETTU NORJASSA VUODESTA 1947 ALKAEN

Tämän luettelon julkaisija on Jensen Beds. Sisältö perustuu tieto- ja rakennemäärityksiin, jotka ovat 
ajankohtaisia painohetkellä, ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Muutamat värit 
saattavat painoteknisistä syistä poiketa alkuperäisistä. Svelvik Norjassa 3



Olemme suhtautuneet intohimoisesti 
sänkyjen valmistukseen jo vuodesta 1947. 
Asiantuntemuksemme, ammattitaitomme 
sekä innovatiivisen muotoilumme ansiosta 
pystymme tarjoamaan sinulle parhaan 
mahdollisen nukkumismukavuuden.

Asiantuntemus, ammattitaito ja innovatiivinen muotoilu 
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Yli 70 vuoden kokemuksella Jensen on kilpailijoitaan edellä uusien 
tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä. Yhdistelemällä luonnon 
inspiroimia materiaaleja ja ajattomia tekstiilejä luomme tuotteita, jotka 
ovat erittäin mukavia, mutta myös kauniita.

Sänky on paljon muuta kuin vain paikka nukkumiseen. Se on 
osa elämäämme ja elämäntapaamme. Siksi kehitystiimimme 
tekee väsymätöntä työtä löytääkseen uusia ja innovatiivisia 
ratkaisuja siihen, kuinka sänkyä ja makuuhuonetta voi käyttää. 

Monet markkinoiden innovatiivisimmista tuotteista ovat 
Jensenin kehittämiä. Olemme saaneet kaksi kertaa Norjan 
suunnitteluneuvoston palkinnon hyvästä suunnittelusta. 

Pitkän kokemuksen, aidon ammattitaidon perinteen, asiantuntemuksen 
ja innovatiivisten ratkaisujen avulla voimme auttaa sinua nukkumaan 
paremmin. Suhtaudumme intohimoisesti nukkumismukavuuteen, 
keskitymme laatuun ja pidämme katseemme suunnattuna 
tulevaisuuden tarpeisiin. Voit luottaa meihin nukkumisasioissa. 

AMMATTITAITO  ON MEILLE  KUNNIA-ASIA .

Asiantuntemus, ammattitaito ja innovatiivinen muotoilu
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Miljøvennlige senger

Tuotteillamme on joutsenmerkki. Se on Pohjoismaiden 
virallinen ekomerkki, joka asettaa tiukat vaatimukset 
tuotteen ympäristövaikutukselle koko sen elinkaaren ajan.

Ympäristöystävällinen

MILJØMERKET

331                   0
34
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Jensenillä on pitkät perinteet, joista olemme ylpeitä. 

Pidämme juuriamme tärkeinä ja valmistamme kaikki 

tuotteemme edelleen Svelvikissä, kuten olemme tehneet aina. 

Meille on tärkeää, että toimintamme on mahdollisimman 

kestävää ja ympäristöystävällistä. Tämä koskee ympäristöä, 

työntekijöitämme, asiakkaitamme ja tulevia sukupolvia.

Meille on sanomattakin selvää, että sänkymme, jotka kehitämme 

tulevaisuutta varten, ovat mahdollisimman mukavia. Meillä 

on myös suuri vastuu valmistaa tuotteita, jotka edistävät 

terveyttä, eivät vahingoita ympäristöä ja joiden elinkaari on 

mahdollisimman pitkä. 

Joutsenmerkkiä myönnettäessä kaikki ympäristövaikutukset, 

jotka liittyvät raaka-aineiden valintaan, tuotteen valmistukseen, 

kemikaalien käyttöön ja kierrätykseen, arvioidaan huolellisesti. 

Joutsenmerkki asettaa entistä tiukempia vaatimuksia meille 

valmistajana. Se on hyväksi ympäristölle, sinulle ja terveydellesi. 

Se tarkoittaa myös sitä, että me Jensenillä etsimme jatkuvasti 

parempia materiaaleja ja älykkäämpiä ratkaisuja tuotteillemme. 

Sen ei pidä tapahtua laadun ja mukavuuden kustannuksella, 

vaan sen pitää auttaa meitä ottamaan käyttöön mahdollisimman 

vastuulliset tuotantomenetelmät.

HUOMIOI  YMPÄRISTÖN JA  S INUT.

Ympäristöystävällinen
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Ympäristöystävällinen
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TEEMME JO PALJON.

Olemme erittäin valikoivia, kun on kyse materiaalien valinnasta 
ja teemme yhteistyötä vain sellaisten tavarantoimittajien kanssa, 
jotka täyttävät laatu- ja tuotantostandardimme. Jätteen välttämiseksi 
tilaamme kankaat juuri sopivan kokoisina sänkyjämme varten, jotta 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Etenkin Supreme-mallisto koostuu kierrätettävästä ja uudelleen 
käytettävästä materiaalista. Tietenkin kaikilla kankailla on 
joutsenmerkki. Lisäksi käytetty villa on kierrätettävää, uudelleen 
käytettävää ja  ympäristöystävällistä. 

Sänkyjen rungoissa käytettävä puu tulee FSC®-sertifioiduista 
metsistä ja 30 % jousissa käytetystä alumiinista on kierrätetty. 
Olemme tietenkin panostaneet kestävyyteen ja vähentäneet muovin 
käyttöä 16 tonnia vuonna 2020!

Puu-, metalli- tai kangaspinnat käsitellään ilman terveydelle 
haitallisia liekinestoaineita tai muita kemikaaleja. Sänkyjen 
ergonomia, hygienia, ilmastovaikutus ja kestävyys testataan AEH-
testillä puolueettomassa sveitsiläisessä Good Night's SleepLabs 
-testikeskuksessa. 

Tuotteemme valmistetaan Norjassa, ne ovat kestäviä ja niillä on 
viiden vuoden täystakuu ja 25 vuoden takuu rungon tai jousien 
rikkoutumisen varalta.

ON SILTI PALJON TEKEMISTÄ.

Tiedämme, että meidän pitää olla entistä älykkäämpiä, jotta voimme 
vastata uusiin tulevaisuuden haasteisiin. Niitä ovat esimerkiksi 
vaatimukset, että sängyissä on enemmän vaihdettavia osia, 
jotta niiden käyttöikä pidentyisi, että meidän on valmistettava 
tuotteemme energiatehokkaammalla tavalla, että laadimme uudet 
takuuehdot ja käytämme jäljitettävyysmerkintöjä ja että tuotteemme 
ovat kierrätettäviä. Meidän pitää kuluttaa vähemmän ja varmistaa, 
että tuotteidemme elinkaari on mahdollisimman pitkä. Lupaamme 
tehdä parhaamme, jotta täyttäisimme kestävän tuotannon 
vaatimukset tulevaisuudessa. 

Se koituu sekä luonnon että kuluttajien parhaaksi.

Ympäristöystävällinen

MILJØMERKET

331                   0
34
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Kunnollinen palautuminen on avaintekijä hyvään 
päivään.Tarvitset erinomaista unta pysyäksesi 

energisenä. On välttämätöntä nukkua mukavasti 
ja herätä levänneenä. Kehomme tarvitsee unta, 

jotta voisimme kohdata seuraavan päivän 
virkeänä ja tyytyväisenä.

Powered by Jensen Sleep®
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POWERED BY  JENSEN SLEEP ®

Uni on yksi kaikkein tärkeimmistä terveyden ja hyvinvoinnin 
perusteista ja paradoksaalisesti myös yksi aliarvioiduimmista 
tekijöistä. Tiesitkö, että unella on merkittävä vaikutus henkiseen ja 
fyysiseen terveyteen ja emotionaalisiin kykyihin? Että uni säätelee 
hormonien tuotantoa ja on siksi määräävä tekijä sille, tunnetko 
olevasi emotionaalisesti tasapainoinen? Että uni edistää luovuutta ja 
oppimiskykyä? Uni on ehdottomasti perustarve. Siihen pitäisi aina 
kiinnittää paljon huomiota. 

Siitä huolimatta ihmiset eivät juuri pidä hyviä nukkumistapoja 
tärkeinä. Stressi, suoritusahdistuneisuus, ja keinotekoinen valo 
näyttävät hallitsevan elämäämme. Siksi me Jensenillä pidämme 
tärkeänä aina muistuttaa huonojen nukkumistapojen seurauksista 
ja kertoa niistä ja siitä, kuinka paljon paremmaksi tunnet olosi, jos 
kehität hyvät nukkumistavat.

UNI ON AVAIN TERVEESEEN ELÄMÄÄN.
Jos omaksut hyvän 7–9 tunnin unirytmin nukuttuasi aikaisemmin 
liian vähän, alat pian havaita positiivisia muutoksia. Ensiksikin alat 
suhtautua itseesi 

positiivisemmin, jolloin on helpompi selvitä perhesuhteista ja 

työtilanteista. Uni liittyy myös muistiin. Tutkimus on osoittanut, 
että unenpuute heikentää merkittävästi lähimuistia, kun taas hyvä 
uni auttaa pysymään päivisin hereillä ja virkeänä. Seurauksena 
on, että vältät helpommin stressin ja onnettomuudet. Uni vaikuttaa 
positiivisesti myös ulkonäköön, silmäpussit kuuluvat menneisyyteen. 

Unella on myös positiivinen vaikutus terveyteen pitkällä tähtäimellä. 
Pitkään jatkunut unenpuute on selvästi yhteydessä lisääntyneeseen 
psyykkisen sairauden riskiin. On myös osoitettu, että uni parantaa 
immuunijärjestelmää ja vähentää tulehdusten ja verisuonitautien 
mahdollisuutta. Lisäksi se tekee kehosta vähemmän jäykän ja 
vahvistaa luita. Uni on lyhyesti sanottuna merkittävä tekijä sille, että 
heräät aamulla virkeänä ja valmiina tuottavaan päivään. Näin on joka 
päivä koko elämän ajan.

Meillä jokaisella on sisäinen, biologinen päivä- ja yörytmi, joka toistuu 
jatkuvasti. Siihen vaikuttavat syömämme ravinto ja altistuminen 
valolle ja pimeälle. Unentarve muuttuu ja vaihtelee elämän aikana. 
Ihmisille, jotka nukkuvat huonosti, on tarjolla kaikenlaisia vinkkejä 
siitä, kuinka he voivat saada hyvän unirytmin. Se on tärkeää 
kiireisenä aikana, jota elämme ja jona unta ei pidetä ensisijaisen 
tärkeänä. Itse asiassa uni on jotakin, johon meidän pitäisi käyttää 
aikaa ja josta meidän pitäisi olla jopa ylpeitä.

Powered by Jensen Sleep®
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PEHMEÄMPI 
VYÖHYKE

KIINTEÄMPI 
VYÖHYKE

TAIVAALLISET UNET – JOKA PÄIVÄ
Jensen®-vyöhykejärjestelmä antaa oikeanlaisen tuen koko vartalolle, kun 
lepäät tai nukut. Ristiseläntuki yhdistettynä pehmeään hartiavyöhykkeeseen 
mahdollistaa aivan uuden nukkumiselämyksen.

Vyöhykejärjestelmän periaate on yhtä itsestään selvä kuin luonnollinenkin. 
Useimmat meistä ovat leveämpiä lantion ja hartioiden kohdalta, kun taas 
vyötärö, jossa monet elimet sijaitsevat, on painavampi ja yleensä kapeampi. 
Patjan tehtävänä on kannatella vartaloa, ja näin ollen vyöhykkeisiin jaettu 
patja antaa tasaisemman ja mukavamman tuen, sillä hartiat ja lantio painuvat 
syvemmälle patjaan ja vyötärö saa paremman tuen. Tulos on sama, nukut 
sitten selälläsi tai kyljelläsi.

Jensen® Original Vyöhykejärjestelmä
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PEHMEÄMPI 
VYÖHYKE

KIINTEÄMPI 
VYÖHYKE

PEHMEÄMPI 
VYÖHYKE

Oikea makuuasento

Jensen® Original Vyöhykejärjestelmä

LIIAN KOVA PATJA  
Lantio ja hartiat eivät painu patja-
an, joten vyötärö ja ristiselkä eivät 
saa tarpeeksi tukea.

LIIAN PEHMEÄ PATJA  
Vartalo painuu liian alas patjaan, 
kuin riippumatossa. Selkäranka on 
kaarevassa asennossa.

TÄYDELLINEN PATJA  
Patja antaa tasaisen ja miellyttävän 
tuen koko vartalolle. Lantio ja har-
tiat painuvat patjaan, joka tukee 
täydellisesti sekä vyötäröä että 
ristiselkää.

SELÄLLÄÄN  
Paras asento on maata selällään, 
jos patja on suhteellisen pehmeä 
tai vuode mukava.

Jotta nukkuisit yösi hyvin ja koko vartalo saisi hyvän levon, asiantuntijamme suosittelevat, että nukut kyljelläsi tai selälläsi. Muut 
makuuasennot kuormittavat vartaloa enemmän. Oletuksena on, että pystyt fyysisesti nukkumaan kyljelläsi tai selälläsi eikä sinulla 

ole mitään terveydellisiä syitä tai fyysisiä vammoja, jotka estävät sen tai vaikeuttavat sitä. Uuteen makuuasentoon tottuminen vaatii 
usein vähän aikaa. Kun olet oppinut uuden makuuasennon ja tottunut siihen, huomaat nukkuvasi levollisemmin ja saavasi enemmän 

hyötyä vuoteessa vietetystä ajasta.

13



Aloy® 3.0 ottaa koko vartalon huomioon, myös lantion. Kuten hartioiden alue, 
lantio on myös vartalon ulostyöntyvä osa. Lantion jänteet tekevät siitä erityisen 
kosketusherkän alueen, kun nukut kyljelläsi.

ALOY ® 3 .0  -  UUSIN INNOVAATIOMME,  
JOSSA ON EDISTYNYT  JOUSIJÄRJESTELMÄ.

Jensen® Aloy® 3.0
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Jousi 1 tarjoaa pehmeyttä ja mukavuutta, 
jolloin vartalo painuu syvemmälle patjaan.

1

Jousi 2 muotoutuu vartalon 
mukaan ja antaa vakautta.

2

Jousi 3 tarjoaa 
tarpeellisen tuen.

3

1

2

3

Aloy® 3.0 -jouset tekevät jousijärjestelmän lantio-osasta tukevamman ja samalla lantio voi painua 
entistä syvemmälle patjaan. Selällään nukkujille Aloy® 3.0 -jouset tarjoavat miellyttävän selkätuen. 
Aloy® 3.0 -jouset ja huolellisesti valitut verhoilumateriaalit tarjoavat paremman mukavuuden, jolloin 
vältetään pyöriskely ja kääntyily sängyssä. Tuloksena on syvempi ja häiriintymätön uni. Aloy® 3.0 on 
patentoitu ja eksklusiivinen Jensenin tuote.

Jousi 2 ja 3 tekevät yhteistyötä, jolloin lievitetään lihaksiin kohdistuvaa painetta, mikä 
saa aikaan paremman verenkierron. Tuloksena on syvempi ja häiriintymätön uni.

 

HERÄÄ LEVÄNNEENÄ JA  
VALMIINA UUTEEN PÄIVÄÄN.

Jensen® Aloy® 3.0
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Olemme ylpeitä sängyistämme

OLEMME YLPEITÄ SÄNGYISTÄMME.
Tässä muutama syy siihen.

JENSEN®-VYÖHYKEJÄRJESTELMÄ yhdistyvät pehmeä hartia-
alue ja hyvä ristiselän tuki.

JENSENIN POCKET ON POCKET -TEKNOLOGIA on täysin uusi ja 
parannettu jousitusjärjestelmä. Vuoteen
kaikissa kerroksissa käytetty Pocket on Pocket 
-järjestelmä mahdollistaa vartalon uppoamisen
syvemmälle patjaan samalla, kun se saa 
tarvitsemansa tuen. Alajousistossa käytettyjen 
pussijousien ansiosta vuode tuntuu mukavan 
vakaalta ilman häiritsevää sivuttaisliikettä 
(parivuode).

JENSEN ALOY® on paras ja joustavin 
jousitusjärjestelmämme, joka mukautuu jatkuvasti 
muuttuvaan nukkumisasentoon
ja painon jakautumiseen. Patjan makuupinta 
tuntuu kauttaaltaan pehmeältä, sillä kiinteämpien 
vyöhykkeiden jouset antavat tukea, kun vartalo 
painuu syvemmälle patjaan. 

YHTENÄINEN MAKUUPINTA Continental- ja Seamless Nordic 
-vuoteissa on yhtenäiset makuupinnat ilman kovia 
reunoja keskellä. Silti tämä tekniikka mahdollistaa 
tukevuuden valinnan yksilöllisesti.  

STRETCH Kaikissa makuupinnoissa käytetty joustava 
kangas mahdollistaa vartalon uppoamisen
vuoteeseen, jolloin se saa tukea vyöhykkeisiin 
jaetuilta jousilta.
 
PESTÄVÄ Kaikki makuupinnat ovat optimaalisen 
hygienian vuoksi vesipestäviä 60 asteessa.

VALMISTETTU NORJASSA Kaikki Jensenin vuoteet ja patjat on 
suunniteltu ja valmistettu Norjassa. 

JENSEN®-VUOTEIDEN TAKUU JA TURVALLISUUS Kaikilla Jensen-
vuoteilla on viiden vuoden täystakuu ja 25 vuoden 
takuu rungon ja jousien rikkoutumisen varalta.

JOUTSENMERKKI Useimmilla Jensen-tuotteilla on 
joutsenmerkki, koska otamme huomioon sekä sinut 
että ympäristön. Joutsenmerkin saaneiden tuotteiden 
on täytettävä tiukat vaatimukset, jotka koskevat 
tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren 
ajan – raaka-aineista hävittämiseen tai kierrätykseen. 

TESTATTU JA HYVÄKSYTTY Jensen-vuoteet testaa ja hyväksyy 
AEH, puolueeton laitos Zürichissa, Sveitsissä. 
Jokainen on sertifioitu ja läpikäynyt perusteelliset 
nukkumisergonomiaan, hygieniaan, vuodeilmastoon 
ja kestävyyteen liittyvät testaukset.

KAIKKI PUURUNGOMME OVAT FSC®-HYVÄKSYTTYJÄ.  

FSC® varmistaa, että kaikki puu hankitaan, käsitellään 
vastuullisella ja sosiaalisesti hyödyllisellä tavalla.

MILJØMERKET

331                   0
34
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Valitse oikea vuode

VALITSE OIKEA VUODE
Ennen uuden vuoteen valintaa on harkittava 
monia seikkoja. Tuotevalikoimaamme sisältyy 
monenlaisia vuoteita.

3. CONTINENTAL, JENKKISÄNKY
Continental-vuode tarjoaa Jensenin 
nukkumismukavuuden parhaimmillaan. Siinä on 
käytetty Jensenin Pocket on Pocket -teknologiaa. 
Vuoteessa on kaksoispatja, jossa on jopa kolme 
yksittäistä pussijousitusjärjestelmää.

4. SÄÄDETTÄVÄT VUOTEET
Säädettävä Jensen-vuode antaa vuoteelle täysin 
uuden ulottuvuuden. Näin saat monia uusia 
mahdollisuuksia rentoutumiseen. Voit vaikka katsoa 
sunnuntain elokuvan säädettävässä sängyssäsi 
olohuoneen sohvan sijasta.

1. KÄÄNNETTÄVÄT JOUSTINPATJAT
Mallistossamme on suuri määrä eri laatuisia 
käännettäviä patjoja, joita voi käyttää vuoteiden 
rungoissa.

2. RUNKOPATJAT
Seuraava askel käännettävistä patjoista on 
runkopatjavuoteet. Näissä vuoteissa on Jensenin 
kaksoispussijousitus, jossa on käytetty Pocket on 
Pocket -teknologiaa. Tuomme markkinoille myös 
Jensen-rungot, joissa on käytetty Seamless-ratkaisua.
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Ambassador Nordic Seamless, Beige 483. Fenix Portrait-pääty. Add-on-yöpöytä, tammi. Add-On-lamppu. Ohuet pyöreät jalat, tammi. Sit-on, tammi.

Nordic Line

18



JENSEN 
NORDIC LINE

Jensen Nordic Line uudistaa perinteisesti 
hieman raskaiden continental-vuoteiden 
ilmeen kevyen linjakkaaksi ja soveltuu siten 
monentyyliseen sisustukseen. Jensen Nordic 
Line sisältää mukavan vuoteen, jossa on Jensen 
Original -vyöhykejärjestelmä, Pocket on Pocket 
-järjestelmä ja yhtenäinen makuupinta ilman 
kovia reunoja keskellä. 

Tuotesarja sisältää runsaasti lisätarvikkeita, 
joiden muotokieli perustuu pohjoismaisille 
perinteille ja joiden laatu näkyy taidokkaassa 
valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa. 
Lisätarvikkeet ovat linjakkaita ja joustavia ja 
niihin kuuluu muun muassa erilaisia jalkoja, 
päätyjä ja yöpöytiä.

Lue lisää Nordic Line -tuotteiden 
ominaisuuksista sivuilta 47-50.

Nordic Line
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JENSEN  
CONTINENTAL-VUOTEET
Continental-vuode tarjoaa Jensenin 
nukkumismukavuutta parhaimmillaan. 
Siinä on käytetty Jensenin Pocket on 
Pocket -teknologiaa. Vuoteessa on 
kaksoispatja, jossa on jopa kolme yksittäistä 
pussijousitusjärjestelmää. Vuoteissa on 
yhtenäiset makuupinnat ilman kovia reunoja 
keskellä. Silti tämä tekniikka mahdollistaa 
tukevuuden valinnan yksilöllisesti.

Lue lisää Continental-vuoteiden ominaisuuksista 
sivuilta 47-51.

Continental-vuoteet
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Prestige Continental Seamless, Nature 429, Cozy-pääty, Nature 439. Eicon-yöpöytä, musta. Eicon, musta.

Continental-vuoteet
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Jensen Exact Comfort Adjustment

Ambassador Continental, Mole 167.  
Cozy-pääty. Charon-yöpöytä, musta.

Anna mielialasi määrät, haluatko enemmän tukea vai 
rentoutusta. Säädä continental-vuoteen kovuutta napin 
painalluksella. Patjaa voi säätää pehmeämmäksi tai 
kovemmaksi.

Jensen Exact Comfort -säätö on saatavana Nordic- ja 
Continental-sänkyihin.

JENSEN EXACT  
COMFORT ADJUSTMENT

Adjustable Sleep -sovelluksella voit säätää helposti 
sängyn kovuutta älypuhelimella.22



Jensen Exact Comfort Adjustment

VUODE TULEE  
PEHMEÄMMÄKSI 

VUODE ON  
VAAKATASOSSA

VUODE TULEE  
KOVEMMAKSI +

–

=
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Säädettävät vuoteet
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Diplomat Dream, Anthracite 476. Ceres Plus-pääty. 
Add-on-yöpöytä, musta. Ohuet, pyöreät valkoiset jalat.

Säädettävät vuoteet

JENSEN DREAM
Säädettävä sänky voi antaa mahdollisuuden 
käyttää sänkyä muuhunkin kuin nukkumiseen, 
kuten kirjan lukemiseen tai TV:n katseluun. 
Kaikkia Jensenin säädettäviä sänkyjä voidaan 
säätää sekä päädystä että jalkopäästä. Se on 
hyödyllistä etenkin henkilöille, jotka nukkuvat 
selällään. Jos päätyä ja jalkopäätä nostetaan 
vähän nukuttaessa, alaselkään kohdistuva paine 
vähenee ja voit rentoutua ja nukkua paremmin. 
Sänkyä voidaan säätää kaukosäätimellä tai 
Appjustable-sovelluksella. 

Kun olet kokeillut säädettävää sänkyä, et 
luultavasti halua palata takaisin tavallisen 
sängyn käyttöön.

Jensen Dream on Jensenin säädettävien 
vuoteiden perusmalli. Dreamissa on 
funktionaalinen järjestelmä, joka sisältää 
kaikki olennaisimmat toiminnot. Jensen 
Dream Adjustable perustuu portaattomaan 
järjestelmään, jonka voi sijoittaa joko runkoon 
tai jaloille. Patja on Jensenin käännettävä patja.

Lue lisää Dream-vuoteiden ominaisuuksista 
sivuilta 47.

Uudella säädettäviä vuoteita varten tar-
koitetulla älypuhelinsovelluksella löydät 
helposti suosikkiasentosi.

Kaksi vierekkäistä sänkyä on mahdollis-
ta kytkeä yhteen siten, että ne voidaan 
synkronisoida ja niitä voidaan ohjata 
yhdellä kaukosäätimellä.

Portaaton pääpuolen ylös/alas-säätö 
yksilöllisesti tai pääpuoli ja jalkopää 
samanaikaisesti.

Sisäänrakennetulla headrest-toiminnolla 
voit mukauttaa sänkyä siten, että niskasi 
ja pääsi ovat aina hyvässä asennossa 
kun istut sängyssä.

Säädä vuodettasi puheohjauksen avulla.
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Säädettävät vuoteet
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Ambassador Aqtive II Seamless, Anthracite 481. Cozy-pääty.  
Add-on-yöpöytä, birch. Kolmiojalat, musta. Add-on-lamppu.

Säädettävät vuoteet

JENSEN 
AQTIVE II
Säädettävä sänky voi antaa mahdollisuuden 
käyttää sänkyä muuhunkin kuin nukkumiseen, 
kuten kirjan lukemiseen tai TV:n katseluun. 
Kaikkia Jensenin säädettäviä sänkyjä voidaan 
säätää sekä päädystä että jalkopäästä. Se on 
hyödyllistä etenkin henkilöille, jotka nukkuvat 
selällään. Jos päätyä ja jalkopäätä nostetaan 
vähän nukuttaessa, alaselkään kohdistuva paine 
vähenee ja voit rentoutua ja nukkua paremmin. 
Sänkyä voidaan säätää kaukosäätimellä tai 
Appjustable-sovelluksella.

Jensen Aqtive II on tyylikäs ja näyttää 
Continental-vuoteelta, kun se ei ole käytössä. 
Tekninen ratkaisu on tekstiilirungon peitossa. 

Jos valitset Seamless-ratkaisun, vuoteen 
koko runko on tekstiilipintainen. Tavallisen 
kahdeksan sijasta jalkoja on neljä, mikä antaa 
sängylle uuden tyylikkään ja uniikin ulkonäön.

Sekä rungossa että käännettävässä patjassa 
on kaksoispussijousisto. Rakenteen ansiosta 
vuode on erittäin vakaa. Kaukosäätimellä 
ohjaat portaattomasti patjan ylä- tai jalkopäätä 
kahden tehokkaan mutta lähes äänettömän 
sähkömoottorin avulla.

Lue lisää Dream-vuoteiden ominaisuuksista 
sivuilta 47-50.

Sängyn alla on kätevä lamppu, jonka voit 
sytyttää tarvittaessa yöllä ilman että se 
häiritsee kumppaniasi.

Muistitoiminto suosikkiasennon  
tallennukseen.

Säädä vuodettasi puheohjauksen avulla.

Uudella säädettäviä vuoteita varten tar-
koitetulla älypuhelinsovelluksella löydät 
helposti suosikkiasentosi.

Kaksi vierekkäistä sänkyä on mahdollis-
ta kytkeä yhteen siten, että ne voidaan 
synkronisoida ja niitä voidaan ohjata 
yhdellä kaukosäätimellä.

Portaaton pääpuolen ylös/alas-säätö 
yksilöllisesti tai pääpuoli ja jalkopää 
samanaikaisesti.

Sisäänrakennetulla headrest-toiminnolla 
voit mukauttaa sänkyä siten, että niskasi 
ja pääsi ovat aina hyvässä asennossa 
kun istut sängyssä.
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Overmadrasser

Oikeanlainen sijauspatja tekee yöunesta vielä parempaa. Sijauspatjojen pitää tuntua syleilevän pehmeiltä, 
ja vyöhykejärjestelmä antaa tarvittavan tuen patjan tuntumatta liian lämpimältä tai nihkeältä. Muotoilu ja 
oikeiden materiaalien valinta ei ole sattumanvaraista. Kaikkien sijauspatjojemme muotoilua on parannettu 
tyylikkyyden, joustavuuden ja pehmeyden lisäämiseksi. Täytemateriaaleja on kehitetty edelleen ja yksilöllisiä 
säätömahdollisuuksia on enemmän, koska patjoissa on pehmeämpi ja kovempi puoli. Valittavissa ovat Jensen 
SoftLine I, SoftLine III, Jensen TempSmart™ ja Jensen StarRose.

SISIN KERROS

MILJØMERKET

331                   0
34

Kaikilla tämän luettelon sijauspatjoilla on joutsenmerkki. Joutsenmerkin saaneiden 
tuotteiden on täytettävä tiukat vaatimukset, jotka koskevat tuotteen ympäristövaikutuksia 
koko sen elinkaaren ajan – raaka-aineista hävittämiseen tai kierrätykseen. 

Patjanpäälliset voi irrottaa ja pestä. Kaikki Jensen-sijauspatjat voi pestä 60 °C:ssa. 
Varmista pesukoneesi tilavuus ennen pesua. Päällinen on valmistettu korkealaatuisesta 
kuidusta, joka voi imeä paljon vettä, ja seurauksena voi olla ylikuumeneminen ja 
kutistuminen, jos pesukone on liian pieni. Jos et ole varma, voitko pestä tuotteen itse, 
suosittelemme pesettämään sen pesulassa.

Sijauspatjat
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Sijauspatjat

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™-sijauspatjassa on lämmönsäätelytoiminto, joka tasoittaa aktiivisesti 
lämpötilan muutokset, jotka voivat häiritä untasi. Innovatiivinen teknologia 
koostuu miljoonista mikrokapseleista, jotka muuntuvat jatkuvasti ihosi 
lämpötilan mukaan ja imevät, varastoivat ja poistavat lämpöä tarpeen mukaan. 
Tällä tavalla mikrokapselit saavat aikaan puskurin liiallista lämpöä/hikoilua 
sekä kylmää/hytisemistä vastaan ja pitävät sinut mukavuusalueellasi, minkä 
seurauksena uni on hyvää. Siksi TempSmart™ on ihanteellinen kaikille, joiden 
ruumiinlämpötila ei pysy tasaisena koko yötä.

Korkeus: 9 cm

JENSEN STARROSE
Patjan päällys on valmistettu materiaaliseoksesta, joka tuntuu hyvin pehmeältä: 
Pintakerrokseen on kudottu korkealaatuista cairo-viskoosia, joka poistaa 
kosteutta ja säätelee lämpöä erinomaisesti, sekä aitoa kashmir-villaa, joka on 
tunnettu erinomaisena kosteuden poistajana ja lämmön säätelijänä. Tämän 
materiaalin ansiosta Jensenin StarRose-sijauspatja näyttää ja tuntuu erityisen 
laadukkaalta. Nämä ominaisuudet saavat kankaan tuntumaan erittäin 
pehmeältä ihoa vasten ja tarjoavat ylellisen tunteen.

Korkeus: 10 cm

SPLIT TOPPER
Sijauspatja, joka on erityisesti kehitetty sinulle, jolla 

on säädettävät vuoteet ja haluat, että sijauspatja on 

koko parivuoteen levyinen, jottei Sinun ja kumppanisi 

väliin jää rakoa. Sijauspatjan yläosa on jaettu keskeltä, 

mikä mahdollistaa vuoteen yläosan säätämisen 

häiritsemättä kumppanin unta. Sijauspatjan jalkopää 

on aivan kuin normaalissa sijauspatjassa. SoftLine I-, 

SoftLine III-, TempSmart-ja StarRose-sijauspatjat ovat 

saatavana Split Topper- mallisina.

Löydät lisätietoja ja tarkat 
mitat osoitteesta 
jensen-beds.com/fi

SOFTLINE I / III
Jensenin suunnittelutiimi on kehittänyt tämän malliston keskittymällä 
norjalaiseen perintöön ja perinteisiin. Inspiraatio on peräisin vanhoista 
norjalaisista neuleohjeista ja norjalaisten kansallispukujen yksityiskohdista.
Jensenin SoftLine I -sijauspatjassa on Cellex-täyte. SoftLine III -sijauspatjassa 
on Innergetic®-lateksitäyte. Bakteerit ja pölypunkit eivät juuri viihdy lateksissa, 
joten sänky pysyy puhtaampana ja terveellisempänä. SoftLinen toinen puoli on 
tasainen ja toinen profiloitu. Useimpien ihmisten mielestä profiloitu puoli on 
pehmeämpi ja tasainen puoli kovempi. 

Korkeus: 8 cm / 9 cm
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Hyvä tyyny on tärkeä asia. Tyynyn tulee täyttää pään ja hartian väliin  
jäävä tila. Siksi se ei saa olla liian korkea eikä liian matala. Puhuttaessa oikeasta 
makuuasennosta , ajattelemme usein vain selän asentoa. Selkärangan ”unohdettu” 
osa, niska, on kuitenkin yhtä tärkeässä asemassa. Niskan väärä asento vaikuttaa 
koko selkään. Sopivan korkuinen tyyny korostaa hyvän patjan ominaisuuksia ja 
vääränlainen tyyny voi tehdä päinvastoin. Olemme kaikki kuitenkin erilaisia ja 
siksi kaikki eivät voi käyttää saman korkuista tyynyä. Tyyny tulee säätää jokaiselle 
sopivaksi. Suosittelemme Jensen säädettäviä tyynyjä.

ÄLÄ UNOHDA
HYVÄÄ TYYNYÄ.

Tyynyt

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW

JENSEN TRAVELPILLOW

LÄMMÖNSÄÄTELYTOIMINNOLLA.
Jensen TempSmart™ -tyynyssä on lämmönsäätelytoiminto, joka muuntautuu jatkuvasti 
ihon lämpötilan mukaan imemällä, säilyttämällä tai vapauttamalla lämpöä tarpeen 
mukaan. Näin pysyt mukavuusalueellasi ja tuloksena on hyvä unenlaatu.

Jensen PerfectPillow matkakoossa (27x47 cm). Muotoile 
tyyny mielesi mukaan. Sisältää Jensen-tunnisteen. 
Toimitetaan suojapussissa, johon on kirjailtu Jensenin 
logo. Vesipestävä 60 °C:ssa.
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JENSEN SOFTSHEET
Jensen Soft Sheet -lakanat on valmistettu 

100-prosenttisesta korkealaatuisesta satiinipuuvillasta. 

Puuvilla tuntuu ihoa vasten pehmeältä ja sileältä. 

Lakanat on mitoitettu sopimaan Jensen-sijauspatjoihin. 

Lakanoita on saatavana myös kaksiosaisille 

sijauspatjoille. Vesipestävä 60 °C:ssa. 

Jensen Soft Sheet -lakanoille on myönnetty EU:n 

ympäristömerkki ja Öko-Tex-merkki.

Väri: valkoinen

TEMPSMART™ PROTECT -SIJAUSPATJAN SUOJUS
Jensen TempSmart™ Protect suojaa sijauspatjaa ja tasoittaa lämpötilan vaihtelut, jotka voivat häiritä untasi, mutta tarjoaa 

samalla optimaalisen mukavuuden. TempSmart™ Protect muuntuu jatkuvasti ihosi lämpötilan mukaan ja imee, varastoi ja 

poistaa lämpöä tarpeen mukaan. Voidaan pestä 60 °C:ssa. Kun olet ottanut tuotteen käyttöön, voit käyttää pussia ostoskassina.

Lakanoiden ja patjojen suojaus
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Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Ceres Decor-pääty. Charon-yöpöytä, 
whitewashed. TableLamp. Kolmiojalat, musta. Add-on Tray, musta.

Pienemmät sängyt
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PAREMPI ELÄMÄNLAATU 
MAKUUHUONEESSA - HUONEEN  
KOOSTA RIIPPUMATTA.
Kun maailma muuttuu, myös näkemyksemme siitä, miten elää muuttuu. Yksin elävien kotitalouksien 
määrä kasvaa erityisesti kaupunkikeskuksissa, kun yhä useammat ihmiset haluavat itsenäisen 
elämäntavan. 

ÄLYKÄS SISUSTUS ALKAA MAKUUHUONEESTA.

Täällä saat tarvittavan unen, joka antaa perustan hyvälle päivälle. Huomioitavaa, on, että vietämme 
keskimäärin 2745 tuntia sängyssä vuoden aikana. Usein yhden kotitalouden makuuhuoneet ovat 
pienempiä ja asettavat rajoituksia käytettävissä oleville sisustusvaihtoehdoille. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä ole haitta, koska useimmista makuuhuoneista voidaan tehdä kodikkaampia ja 
henkilökohtaisempia muutamalla yksinkertaisella valinnalla.

Oikea sängyn valinta on selvästi tärkein valinnoista. Jensenillä on laaja valikoima mukavia sänkyjä, 
jotka vievät vähän tilaa laadusta tinkimättä. Voit myös lisätä sängynpäädyn, joka parantaa istuma-
asentoasi, kun esimerkiksi haluat istua ja lukea sängyssä tai katsella suosikkisarjaasi. Kun olet 
valinnut juuri oikean sängyn yksilöllisiin nukkumistarpeisiin, voit jatkaa sisustamista yöpöydillä 
ja valaistuksella. Jensenillä on hyvä valikoima lisävarusteita, jotka antavat pienen extran mihin 
tahansa makuuhuoneeseen.

Ambassador Continental, Beige 483. Ceres Decor-pääty.  
Charon-yöpöytä, whitewashed. Ohuet pyöreät jalat, whitewashed.

Pienemmät sängyt

Löydät lisätietoja ja tarkat 
mitat osoitteesta
jensen-beds.com/fi
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Tekstiilit
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Luonnon kaikkein kauneimmat sävyt tuovat 
rauhallisen tunnelman makuuhuoneeseen. 
Olemme valinneet kaikkein korkealaatuisimpia 
huonekalukankaita johtavilta valmistajilta.

Supreme-mallistossa käytetään pääasiassa 
kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä materiaaleja. 
Kaikilla on tietenkin joutsenmerkki. Käytetty 
villa on kierrätettävää, uudelleen käytettävää ja 
ympäristöystävällistä.

Tekstiilit

LUONNON  
INNOITTAMAT  
KANKAAT
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ANTHRACITE (425) PÄÄTYKANGAS ANTHRACITE (435)

PÄÄTYKANGAS NATURE (439) LIGHT GREY (427) PÄÄTYKANGAS LIGHT GREY (437)NATURE (429)

DARK GREY (426) GREEN (428) PÄÄTYKANGAS GREEN (438)PÄÄTYKANGAS DARK GREY (436)

PR
ES

TI
GE

ANTHRACITE (481) GREY (482) BEIGE (483) BLUE (484)

AM
BA

SS
AD

OR

VELOUR BEIGE (366) VELOUR MOLE (167) VELOUR GREY (168) VELOUR BLUE (369)

Tekstiilit

ANTHRACITE (476) GREY (477)

DI
PL

OM
AT

GREEN (479)PETROL (478)
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NATURAL BEIGE (160)NATURAL BEIGE (301) NATURAL BEIGE (159)

GOLDEN SAND (164)GOLDEN SAND (163)GOLDEN SAND (310)

MIDNIGHT BLUE (336) MIDNIGHT BLUE (176)MIDNIGHT BLUE (328)

EVENING ANTHRACITE (158)EVENING ANTHRACITE (330) EVENING ANTHRACITE (157)

SU
PR

EM
E 

/ S
UP

RE
M

E 
EP

IC

OYSTER GREY (162)OYSTER GREY (320) OYSTER GREY (161)

MISTY MINT (165) MISTY MINT (166)MISTY MINT (329)

Tekstiilit
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Yksityiskohdat ovat meille tärkeitä. Niissä on se pieni 
ero, joka vaikuttaa paljon yleiskuvaan. Siksi käytämme 
paljon aikaa viime vuosina merkittävästi kasvaneen 
tarvikevalikoiman kehittämiseen. Voimme nyt tarjota 
kattavan ratkaisun. Tarvikkeet ovat saatavilla kaikkiin 
Supreme-vuoteisiin ja kaikki kangaselementit sopivat 
tietenkin vuoteen väreihin ja materiaaliin. Kaiken 
tarkoituksena on luoda uniikki kokonaisuus.

 

SE  PIENI  ERO

Löydät lisätietoja ja tarkat 
mitat osoitteesta
jensen-beds.com/fi

Ambassador Continental, Mole 167. Cozy-pääty.  
Add-on Tray, musta. Add-on Pocket, Mole 167.

Lisävarusteet

38



1. NELISKULMAISET JALAT
Mustaksi petsattu tammi, öljytty 
tammi ja white washed. Korkeus: 14 
tai 23 cm

2. OHUET PYÖREÄT JALAT
14 cm. Tammi, white washed, 
koivua, musta teräs, messinki ja 
kiillotettu teräs. 

3. OHUET PYÖREÄT JALAT
18 cm. Tammi, white washed, 
koivua, musta teräs, messinki ja 
kiillotettu teräs. 

4. PYÖREÄT JALAT
29 cm. Käsittelemätön ja musta.

5. ALUMIINIJALAT, PYÖREÄT
Korkeus: 14 tai 23 cm. 

6. SUPPORT LEGS (x2)
Ratkaisuun, jossa on 4 jalkaa. 
Saatavana seuraaville: 
10–14 cm:n jalat / 18 cm:n jalat / 
23–29 cm:n jalat 

7. KOLMIOJALAT
14 cm. Kiillotettu alumiini, kiiltävä 
musta, mattamusta ja kiillotettu 
messinki. 

8. MISTRAL 14 -ALARUNKO
Öljytty tammi, mustaksi petsattu 
tammi ja white washed. Korkeus: 
14 cm. 

9. EICON
Öljytty tammi, mustaksi petsattu 
tammi ja white washed. Korkeus: 
14 cm.

10. EICON
Öljytty tammi, mustaksi petsattu 
tammi ja white washed. Korkeus: 
18 cm.

5 64

109

87

Lisävarusteet

Ota yhteyttä Jenseniin 29 cm pituisten jalkojen saatavuudesta.

1 2 3
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Add-on-yöpöytä, tammi. Fenix Portrait-pääty. Ohuet pyöreät jalat, tammi. Lisätietoja eri kokovaihtoehdoista löytyy sivustolta Jensen-beds.com/fi.

Lisävarusteet
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PAIKKA KAIKELLE.
Käytännöllisen Add on Pocketin voit ripustaa 

sängyn sivulle. Liukumaton materiaali pitää taskun 
paikoillaan. Saatavilla kaikkiin Jensen vuoteisiin, 

kaikilla verhoilukankailla. 

Lisävarusteet

Ceres Decor-pääty. Add-on Floor-yöpöytä, whitewashed.

Cozy-pääty. 

Add-on Pocket.
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Eicon Wall-yöpöytä, tammi. 

Lisävarusteet

Fenix Portrait-pääty. Add-on Floor-yöpöytä, koivua. Add-on-lamppu. 
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Lisävarusteet

Charon-yöpöytä, tammi. 

Diva-pääty. Add-on-yöpöytä, koivua. Add-on-lamppu. Eicon-yöpöytä, musta.

Ceres Floor-pääty. Charon-yöpöytä, musta. TableLamp. 
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Ceres-pääty. Add-on-yöpöytä, tammi.

TableLamp. Plania-yöpöytä, tammi. Cozy-pääty. 

Add-on Floor-yöpöytä, tammi. Add-on Tray, tammi. 

Lisävarusteet

AAMIAINEN SÄNGYSSÄ?
Taita jalat ja saat tukevan ja funktionaalisen pöydän, 
joka on täydellinen aamiaiselle sängyssä. Kun jalat on 
taitettu, saat tyylikkään tarjoilupöydän.

Löydät lisätietoja ja tarkat 
mitat osoitteesta
jensen-beds.com/fi

Change headboard
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Lisävarusteet

Fenix Portrait-pääty. Add-on-yöpöytä, tammi. Add-on-lamppu. 

Cozy-pääty. Charon-yöpöytä, musta. Saturn päätyrahi.

Eicon tall-yöpöytä, whitewashed. Sit-on bed bench, whitewashed.

Ceres plus-pääty.
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Add-on Tray, musta.

Ceres Decor-päätyl. Eicon-yöpöytä, tammi. Add-on Floor-yöpöytä, musta. 

Lisävarusteet
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Tekniset tiedot

1

2

3

4

5

JENSEN DIPLOMAT

TEKNISET TIEDOT
1.  Jensen SoftLine I 

2.  Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm ja Jensen® Original -vyöhykejärjestelmä

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

KOVUUS

Valittavana on pehmeä, medium, kova tai erittäin kova.

Jensenin Diplomat-sängyssä on Sense Pocket -jousijärjestelmä, jossa 

on alaselän tuki. Sängyssä on kaksinkertaiset ompeleet ja valittavana 

on neljä eri kierrätettyä kangasta. Makuupinta on yhtenäinen kaikissa 

Continental- ja Nordic Seamless -sängyissä. Valittavana normaalit koot 

sekä tilaustyönä erityiskoot.

MUKAVUUSTASO

Hyvä Paras

RUNKOPATJAKÄÄNNETTÄVÄ DREAMCONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS
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Tekniset tiedot

1

2

3

4

5

JENSEN AMBASSADOR

TEKNISET TIEDOT
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm ja Jensen® Original -vyöhykejärjestelmä

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

KOVUUS

Valittavana on pehmeä, medium, kova tai erittäin kova.

Jensen Ambassador tuotiin markkinoille vuonna 1996 ja on yhä suosittu. 

Se on nykyään yksi Jensenin tunnetuimmista tuotteista. Ambassador-

sänky tarjoaa uniikin nukkumismukavuuden. Siinä on erittäin pehmeä 

hartia-alue ja kaksinkertainen jousituki ja se näyttää tyylikkäältä. 

Valittavana 8 eri väriä. Neljä kangasta on kierrätetty ja voidaan kierrättää. 

Makuupinta on yhtenäinen kaikissa Continental- ja Nordic Seamless 

-sängyissä. Valittavana normaalit koot sekä tilaustyönä erityiskoot.

RUNKOPATJAKÄÄNNETTÄVÄ CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

MUKAVUUSTASO

Hyvä Paras
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Tekniset tiedot
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JENSEN PRESTIGE

RUNKOPATJAKÄÄNNETTÄVÄ CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

TEKNISET TIEDOT
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm ja Jensen® Original -vyöhykejärjestelmä

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

KOVUUS

Valittavana on pehmeä, medium, kova tai erittäin kova.

Jensen Prestige on muotoilultaan moderni ja sen valmistukseen käytetään 

Beaulieun ylellisiä huonekalukankaita. Nämä kankaat on kierrätetty ja 

voidaan kierrättää. Jensen Prestige -sängyssä on kaksinkertaiset ompeleet, 

käännettävän patjan sivussa on kauniit taitesaumat ja hillitty, brodeerattu 

logo alalaidassa. Prestige sänky tarjoaa uniikin nukkumismukavuuden. 

Siinä on erittäin pehmeä hartia-alue ja kaksinkertainen jousituki. Ma-

kuupinta on yhtenäinen kaikissa Continental- ja Nordic Seamless -sängyis-

sä. Valittavana normaalit koot sekä tilaustyönä erityiskoot.

MUKAVUUSTASO

Hyvä Paras
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Tekniset tiedot
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JENSEN SUPREME

TEKNISET TIEDOT
1. Jensen StarRose tai SoftLine III

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm ja Jensen® Original -vyöhykejärjestelmä

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

KOVUUS

Valittavana on pehmeä, medium, kova tai erittäin kova.

Uskomus, että ”parastakin voi parantaa”, on aina ollut tuotekehittelymme 

lähtökohta. Supreme on tästä kaikkein paras esimerkki: muotoilun 

innostuksena oli Norjan luonto ja Innvikistä peräisin olevat villatekstiilit 

on suunniteltu erityisesti tätä vuodetta varten. Jokaista väriä on saatavana 

eri kangasyhdistelminä. Yksivärinen kangas sängyissä ja päädyissä ja joko 

ruusukuvioinen tai yksivärinen kangas käännettävissä patjoissa. 

Supreme-sängyssä on Jensenin Aloy® 3.0, joka on kaikkein edistynein ja 

innovatiivisin jousijärjestelmämme. Makuupinta on yhtenäinen kaikissa 

Continental- ja Nordic Seamless -sängyissä.

Valittavana normaalit koot sekä tilaustyönä erityiskoot.

RUNKOPATJAKÄÄNNETTÄVÄ AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

MUKAVUUSTASO

Hyvä Paras
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Tekniset tiedot

SUPREME EPIC

CONTINENTAL 

TEKNISET TIEDOT 
1. Jensen StarRose kanssa Innergetic® Sonocore Latex.

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm ja Jensen® Original -vyöhykejärjestelmä

3. Sonocore Innergetic 4 cm / Innergetic® Latex 3 cm 

4. Jensen Reflect Pocket 7 cm

5. Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Cellex XS 1,5 cm

7. Jensen Exact Comfort Adjustment

KOVUUS

Valittavana on pehmeä, medium, kova tai erittäin kova.

Jensenin Supreme Epic ei muistuta muuta Supreme-mallistoa. Miksi sen pitäisi? 

Epic-sänky on suunniteltu erottumaan joukosta. Vaikka laatu ja ammattitaito ovat 

samalla tasolla kuin malliston muissa sängyissä, kaikkein edistyneimpien teknisten 

löydösten ja uniikin mallin yhdistelmä luovat täysin uuden sängyn.

Epic-sängyssä on Jensenin Aloy® 3.0, joka on kaikkein edistynein ja innovatiivisin 

jousijärjestelmämme, Innergetic®-lateksi ja kaksinkertaiset jouset, joissa on Exact-

säätöjärjestelmä. Erityisesti suunnitellut yöpöydät ja pääty. 

Tämä sänky on monin tavoin kunnianosoitus perinteellemme. Kunnioitamme niitä, 

jotka uskaltavat seurata unelmiaan. Tämä on Jensen Supreme Epic. Suunniteltu 

unelmien toteuttamista varten.

Saatavana olevat koot 180 x 200/210 cm tai 210 x 210 cm. Koko makuupinta on 

standardina 210 x 210. Sisältää Bluetooth-liitännän.

NY GENOMSKÄRNING

1

2

4

5

6

3

7

MUKAVUUSTASO

Hyvä Paras
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fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds

HILDING ANDERS NORWAY AS
Box 19, N-3061 Svelvik, Norway   

Puhelin: +47 33 78 49 50 

E-mail: tilaukset@hildinganders.comwww.jensen-beds.com/fi


