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SØVN PIONERER SIDEN 1947.

1955
Sovesofaen Siesta lanceres.

1947
14. FEBRUAR: Jensen grundlægges og hedder i starten Jensen & 
Birkeland. I begyndelsen er stole og sofaer de vigtigste produkter.

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

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 12-13.

1989
Jan Trygve Jensen 

overtager som daglig 
leder, efter han har 

været salgschef 
siden 1984.

2020
Aloy 3.0 – Vores seneste innovation indenfor avancerede 
fjedersystemer. Patenteret og eksklusivt til Jensen. Læs mere på 
side 14-15. 

2006
Jensen bliver et Super Brand i Norge.

2014
Innovationen Jensen Exact Comfort Adjustment 
lanceres, hvilket gør det muligt at kontrollere 
hårdheden i sengen, afhængigt af dagsformen.  
Læs mere på side 22-23.

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

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.

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

1952
Den første fjedermadras Svella lanceres.

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

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. Svelvik, Norge.

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.

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

Made in Norway

  

MADE IN NORWAY SIDEN 1947.
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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. 

MED L IDENSKAB FOR HÅNDVÆRK.

Ekspertise, håndværk og innovativt design
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Miljøvennlige senger

Vores produkter er Svanemærket. Det er det officielle nordiske 
miljømærke, som stiller strenge krav til hvordan et produkt 
påvirker naturen, i hele produktets livscyklus.   

Miljøvenlige senge

MILJØMERKET

331                   0
34
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I Jensen har vi en lang og stolt arv at føre videre. Vi værner om vores 

rødder, og producerer alle vores senge i Svelvik - nu som før. Vi er 

optaget af at virksomheden skal være så bæredygtig og miljøvenlig 

som overhovedet mulig - både for vores omgivelser, ansatte, kunder 

- og for fremtidige generationer. 

For os er det selvfølgeligt vigtig at udvikle fremtidens produkter 

med optimal liggekomfort. Men vi føler også at et stort ansvar for at 

produkterne er helsefremmende, produktionen ikke skader naturen 

og at produkterne har længst mulig levetid. 

I processen frem mod Svanemærkningen, bliver alle relevante 

miljøudfordringer nøje vurderet. Det gælder både udvinding 

af råvarer, produktionen af produktet, brug af kemikalier samt 

genanvendelse. 

Svanemærkningen stiller stadig strengere krav til os som 

producenter. Det er til gavn for miljøet og for dig og din velvære. 

Dette gør at vi i Jensen hele tiden søger bedre materialer, og 

smartere løsninger til vores produkter. Dette skal ikke være 

på bekostning at kvalitet og komfort, men skal samtidig føre os 

nærmere en så ansvarlig produktion som muligt.

VENLIGT  MOD NATUREN.  OG DIG.

Miljøvenlige senge
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Miljøvenlige senge
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VI GØR MEGET.

Vi er kræsne i vores valg af materialer, og vi samarbejder kun med 
leverandører der kan imødekomme vores standarder til kvalitet og 
produktion. For at reducere spild, bestiller vi tekstiler i tilpassede 
mål som er tilpasset vores senge. 

Supreme kollektionen består primært af recirkulerbare og 
genanvendelige tekstiler. Alle tekstiler er naturligvis Svanemærkede. 
Uldtekstilerne i kollektionen er desuden både recirkulerbare og 
genanvendelige, og derfor i udgangspunktet venlige mod naturen. 

Træet i sengerammerne kommer fra miljøcertificerede skove (FSC®-
certificeret) og 30% af aluminiumen i fjedrerne er recirkulerbart. 
Vi har selvfølgeligt taget plastløftet i Norge udstedt af Grønt Punkt, 
og reduceret brugen af plast i 2020 med 16 ton! 

Overfladerne af træ, metal eller tekstil er behandlet uden brug af 
sundhedsfarlige flammehæmmere eller andre skadelige kemikalier. 
Og sengen AEH testes indenfor ergonomi, hygiejne, klima og 
holdbarhed hos det neutrale schweiziske testcenter Good Night's 
Sleeplab.  

Vores produkter produceres i Norge. De har god holdbarhed med 5 års 
totalgaranti, og 25 års garanti mod ramme- og fjederbrud på alle senge. 

OG VI MÅ GØRE MERE.

Vi ved at vi må tænke endnu smartere for at møde nye krav som 
kommer. Krav som at større dele af sengene skal kunne skiftes ud 
for at forlænge levetiden, krav om at vi må producere endnu mere 
energivenligt, krav som indebærer nye garantiordninger, mærkning 
at sporbarhed og recirkulere design. Vi må forbruge mindre og 
sørge for at vores produkter lever længst muligt. Vi lover at gøre 
vores bedste for at møde fremtidens krav til bæredygtig produktion. 

For naturen, og for dig. 

Miljøvenlige senge

MILJØMERKET

331                   0
34
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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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POWERED BY  JENSEN SLEEP ®

Søvn er en af de vigtigste grundelementer for helse og velvære - og 
paradoksalt nok også en af de mest oversete faktorer. Vidste du 
for eksempel at søvn i stor grad påvirker din mentale, fysiske og 
emotionelle ydelse? At den regulerer hormonproduktionen, og derfor 
er en afgørende faktor når det gælder at føle sig følelsesmæssig 
stabil. At det hjælper kreativiteten og din indlæringsevne. Søvn er en 
grundlæggende tilstand for livet. Noget som man bør have fokus på. 

Til trods for dette forsømmes gode søvnvaner. For os i Jensen er det 
derfor vigtigt at minde om at informere om konsekvenserne af dårlige 
søvnvaner, og hvor meget bedre du og din krop har det når du får 
tillagt dig gode søvnvaner. 

SØVN ER NØGLEN TIL ET SUNDT LIV.
Hvis du opretholder en god søvnrytme på 7-9 timer pr. nat, fra 
tidligere have sovet for lidt, vil du med det samme mærke positive 
forandringer. Først og fremmest vil det gøre at du er i bedre 
følelsesmæssig balance, noget som igen kan lede til at familie og 
jobsituationer lettere håndteres. Søvn sættes også i forbindelse med 
hukommelse. Studier har vist at søvnmangel i stor grad svækker 

korttidshukommelsen, mens god søvn hjælper dig til at være både 

vågen og klar. Konsekvensen af det vil gøre det lettere for dig at 

undgå stress, og unødvendige ulykker. Også dit udseende vil blive 

påvirket til det bedre - dybe poser under øjnene hører fortiden til.  

Søvn har også en langsigtet effekt på din sundhed. Der er en klar 

sammenhæng mellem langvarig søvnmangel og øget risiko for 

psykiske lidelser. Søvn styrker også immunforsvaret, og har vist 

sig at reducere risikoen for infektioner, betændelse og vaskulære 

sygdomme. Desuden bliver kroppen mindre stiv, og dit skelet styrkes. 

Søvn er slet og ret nøglen til at komme op om morgenen for at starte 

en produktiv dag. Hver dag, for livet.

Vi har alle en intern biologisk døgnrytme som gentages. Den påvirkes 

af hvad vi spiser, og hvordan vi bliver udsat for lys og mørke. Vores 

søvnbehov forandres, og varierer gennem hele livet. For dem som 

lider af søvnproblemer, findes der flere tips til at finde tilbage til en 

god søvnrytme. Det kan værdsættes, i den hektiske tid vi lever i, hvor 

søvn ikke prioriteres. Søvn er faktisk noget vi alle bør tage os tid til, 

og til og med være stolte af. 

Powered by Jensen Sleep®
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BLØDERE 
ZONE

FASTERE
ZONE

Jensen® Originale Zonesystem

HIMMELSK SØVN – HVER NAT.
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 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

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 skuldre 
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 mærke, hvis du har 
en forholdsvis blød madras eller 
en komfortabel seng.

Jensen® Originale Zonesystem
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Jensen® Aloy® 3.0

Aloy® 3.0 varetager hele kroppen, også hofterne. Akkurat som skulderpartiet 
er hofterne et udsat område på kroppen. Senerne som indkapsler hofterne er 
med til at gøre dem ekstra følsomme for tryk, særligt når man ligger på siden. 

ALOY ® 3 .0  -  VORES SENESTE  INNOVATION  
INDEN FOR AVANCEREDE  FJEDERSYSTEMER.
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Fjeder 1 giver dig en blødhed i overfladen og 
komfort hvor kroppen synker godt ned i sengen. 

1

Fjeder 2 former sig efter 
kroppen og giver stabilitet. 
  

2

Fjeder 3 giver kroppen 
nødvendig støtte. 

3

1

2

3

Med Aloy® 3.0 får hoftezonen i fjederindlægget bedre bæringsevne, samtidigt med at hoften får plads til at 
synke længere ned. Den ekstra bløde skulderzone giver plads til dine skuldre. 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 
fyldningsmaterialer, giver en dybere komfort som gør at man bliver liggende i ro. Resultatet bliver en dybere og 
mere uforstyrret søvn.

Fjeder 2 og 3 arbejder sammen og dæmper tryk på musklerne, således at blod-
cirkulationen kan strømme frit. Resultatet bliver en dybere og mere uforstyrret søvn. 

 

VÅGN UDHVILET  OG KLAR PÅ  EN NY DAG.

Jensen® Aloy® 3.0
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Vi er meget stolte af vores senge

VI ER MEGET STOLTE  
AF VORES SENGE.
Det er der mange grunde til.

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® 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. 

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. 

STRETCH i alle liggeflader gør, at kroppen synker 
ned i sengen, og får støtte og aflastning af det 
zoneinddelte fjedersystem.
 
VASKEANVISNING Alle liggeflader kan vaskes på 60°C 
for optimal hygiejne.

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

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

AF HENSYN TIL DIG OG NATUREN, er de fleste produkter  
i dette katalog Svanemærket. Produkterne  
opfylder strenge krav om påvirkning af miljøet.

JENSEN PRODUKTER ER TESTET OG GODKENDT af AEH, et 
neutralt testinstitut i Zurich, Schweiz. Hvert 
produkt bliver certificeret, og gennemgår 
grundige tests 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.

MILJØMERKET

331                   0
34
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Vælg den rigtige seng

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. 

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?

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.
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Ambassadør Nordic Seamless, Beige 483. Fenix Portrait gavl. Add-On natbord, eg. Add-On lampe. Runde slanke ben, eg. Sit-on, eg.

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 51-54.

Nordic Line
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JENSEN  
KONTINENTALSENGE
I en kontinentalseng oplever du Jensens 
allerbedste liggekomfort, med 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 
Kontinentalsenge på side 51-55.

Kontinentalsenge
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Prestige Kontinental, Nature 429, Cozy gavl, Nature 439. Eicon natbord, sort. Eicon ben, sort.

Kontinentalsenge
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Jensen Exact Comfort Adjustment

Ambassadør Kontinental, Mole 167. Cozy gavl. Charon natbord, sort.

Lad din dagsform afgøre om du ønsker mere støtte eller 
mere afspænding. Med et enkelt tryk justeres hårdheden i 
boksmadrassen eller i din kontinentalseng. Komforten kan 
enten gøres blødere eller hårdere.

Jensen Exact Comfort Adjustment findes både  
til Nordic boxmadrasser og kontinental senge.

JENSEN EXACT  
COMFORT ADJUSTMENT

Med vores app Adjustable Sleep kan du enkelt justere 
fastheden og lys under sengen med din smartphone.22



Jensen Exact Comfort Adjustment

KOMFORTEN  
BLIVER BLØDERE

SENGEN  
ER PLAN

KOMFORTEN  
BLIVER FASTERE+

–

=
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Elevationssenge
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Diplomat Dream, Anthracite 476. Fenix gavl. 
Add-On natbord, sort. Konet firkantet ben, sort.

Elevationssenge

JENSEN DREAM
En seng som kan justeres giver dig en øget 
frihed til at lave andre aktiviteter end at sove, 
som eksempelvis at læse eller se TV. Alle 
justerbare senge fra Jensen kan justeres i både 
fod-og hovedende. Dette er specielt fordelagtigt 
for dem som sover på ryggen - ved at løfte fod- 
og hovedenden lidt når man sover, letter man 
presset på lænden, slapper mere af, og sover 
dermed bedre. For at regulere sengen kan man 
enten bruge den medfølgende fjernbetjening, 
eller appen Adjustable Sleep. 

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

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 51-53.

Med vores app til justérbare senge 
kan du nemt finde din favorit-
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
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Ambassadør Aqtive I, Beige 483. Cozy gavl. 
Add-On natbord, eg. Triangel ben, alu. Add-on tray, eg.

Elevationssenge

JENSEN AQTIVE I
En seng som kan justeres giver dig en øget 
frihed til at lave andre aktiviteter end at sove, 
som eksempelvis at læse eller se TV. Alle 
justerbare senge fra Jensen kan justeres i både 
fod-og hovedende. Dette er specielt fordelagtigt 
for dem som sover på ryggen - ved at løfte fod- 
og hovedenden lidt når man sover, letter man 
presset på lænden, slapper mere af, og sover 
dermed bedre. For at regulere sengen kan man 
enten bruge den medfølgende fjernbetjening, 
eller appen Adjustable Sleep. 

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

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 51-54.

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

27



Elevationssenge
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Prestige Aqtive II Seamless, Green 428. Fenix Decor gavl.  
Eicon natbord whitewashed. Eicon ben, whitewashed. TableLamp..

Elevationssenge

JENSEN 
AQTIVE II
En seng som kan justeres giver dig en øget frihed 
til at lave andre aktiviteter end at sove, som 
eksempelvis at læse eller se TV. Alle justerbare 
senge fra Jensen kan justeres i både fod-og 
hovedende. Dette er specielt fordelagtigt for 
dem som sover på ryggen - ved at løfte fod- og 
hovedenden lidt når man sover, letter man 
presset på lænden, slapper mere af, og sover 
dermed bedre. For at regulere sengen kan man 
enten bruge den medfølgende fjernbetjening, 
eller appen Adjustable Sleep. 

Jensen Aqtive II er elegant og har ligheder til 
en kontinentalseng når den ikke er i brug. Den 
tekniske løsning skjules af den tekstilbeklædte 
ramme.

Jensen Aqtive II er dobbeltfjedrende med 
fjedersystem i både den vendbare madras og 
i bunden. Konstruktionen gør sengen meget 
stabil. Med fjernbetjeningen, eller vores egen 
app styrer du trinløst madrassens hoved- og 
fodende som drives af 2 kraftige, men næsten 
lydløse motorer.

Læs mere om komfortniveauer i Aqtive II  
på side 51-54.

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

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

 Hukommelsesfunktion til lagring 
af din favoritposition.

Juster sengens positioner ved 
hjælp af stemmekontrol.
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Overmadrasser

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. Jensen® Original zonesystem. Vælg mellem Jensen SoftLine I, 
SoftLine II, SoftLine III, Jensen StarRose og Jensen TempSmart™.

DET INDERSTE LAG.

MILJØMERKET

331                   0
34

Alle Jensens topmadrasser i dette katalog er Svanemærket. Produkterne opfylder strenge 
krav om påvirkning af miljøet i hele produktets levetid  – fra råvare til kasseret eller 
genbrugsprodukt.

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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Topmadrasser

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ er en topmadras med “termostatkontrol”, 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. På den måde forhindrer mikrokapslerne overophedning 
eller kulde, og optimerer din søvnkvalitet. Det er derfor, at TempSmart™ 
topmadrassen er ideel for alle, som har problemer med at holde en jævn 
temperatur hele natten. 

Højde: 9 cm

JENSEN STARROSE
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. 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.

Højde: 10 cm

DELT TOPMADRAS
En topmadras, som er udviklet specielt til dig 

med elevationsseng, som ønsker en heldækkende 

topmadras, uden en åbning 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.

Mere information og 
præcise mål finder du på 
jensen-beds.com/dk

SOFTLINE I / II / III
Med fokus på norsk arv og traditioner har Jensens designerteam videreudviklet 
denne kollektion. Inspirationen er taget fra gamle norske strikkeopskrifter, og 
detaljer fra norske folkedragter. Jensen SoftLine I og II har kerne i Cellex. 
SoftLine III har kerne i Innergetic® latex. Bakterier og støvmider trives 
dårligt i latex, og derfor bliver sengeklimaet renere og friskere. SoftLine har 
en glat og en rillet side. Den rillede side opleves som blødere og den glatte 
side opleves som hårdere.  

Højde: 8 cm / 9 cm / 9 cm
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JENSEN SOFTSHEET LAGEN
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

Lagen og topmadras beskyttelsesbetræk
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Lagen og topmadras beskyttelsesbetræk

SOFTPROTECT TOPMADRAS 
BESKYTTELSESBETRÆK
For at holde topmadrassen pæn og ren længere, og samtidigt reducere 

slidtage, skal du bruge et ekstra topmadras beskyttelsesbetræk. Dette 

beskytter sengen mod smuds, støv og fugt samtidigt med at den fortsat 

giver dig god liggekomfort. Kan vaskes ved 60°C.  

TEMPSMART™ 
PROTECT TOPMADRAS 
BESKYTTELSESBETRÆK
Jensen TempSmart™ Protect beskytter topmadrassen og 

balancerer de temperaturudsvinger som forsager urolig 

søvn - samtidigt med at den giver dig en god liggekomfort. 

TempSmart™ Protect tilpasser sig hudens klima ved at 

absorbere, lagre og frigive overflødig kropsvarme efter 

behov. Kan vaskes ved 60°C.  
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Pude
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Hovedpuden er vigtig, og husk: den skal udfylde rummet mellem 
skulder og hoved. Den bør ikke være for høj eller for lav. Når vi 
snakker om korrekt liggestilling, tænker vi ofte i forhold til ryggen. 
Den "glemte" del af rygsøjlen, nakken, er ligeså vigtig at tage hensyn til. 
En forkert stilling her påvirker resten af ryggen.  
 
En pude med korrekt tykkelse vil kunne fremhæve en god madras, og 
modsat vil en dårlig pude kunne gøre det modsatte. Vi er alle skabt 
forskelligt, og det betyder at vi ikke altid kan bruge den samme pude, 
men i stedet bør ens løsning tilpasses individuelt. 

GLEM IKKE PUDEN.

Pude

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW 
MED EN TEMPERATURREGULERENDE EFFEKT.

En TempSmart™ pude har “temperaturkontrol”, som konstant 
tilpasser sig hudens klima ved at absorbere, lagre og frigive 
overflødig varme efter behov og forhindrer overophedning eller 
kulde, og optimer dermed din søvnkvalitet.

JENSEN TRAVELPILLOW
Jensen PerfectPillow i rejsestørrelse (27x47 cm). Formes præcis som 
du ønsker. Leveres i praktisk rejsepose med Jensen broderet logo. 
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Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Fenix Decor gavl. Charon natbord, 
whitewashed. TableLamp. Triangle ben, mat sort. Add-on Tray, sort.

Mindre senge
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BEDRE LIVSKVALITET I  
SOVEVÆRELSET - UANSET STØRRELSE.
Når verden ændrer sig, ændrer vi også vores syn på, hvordan vi skal leve. Antallet af enlige 
husstande stiger især i storbyerne, da flere og flere mennesker foretrækker en uafhængig livsstil. 

SMART INDRETNING BEGYNDER MED SOVEVÆRELSET.

Det er her, du får den nødvendige søvn, der giver grundlaget for en god dag. Når alt kommer til alt, 
tilbringer vi i gennemsnit 2.745 timer i sengen i løbet af et år, så gør noget godt for dig selv!

Det rigtige valg af seng er helt klart den første prioritet. Jensen har et stort udvalg af komfortable 
enkeltsenge, der kun optager lidt plads uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du kan også tilføje 
en funktionel sengegavl, der forbedrer din siddestilling, når du f.eks. sidder op og læser i sengen eller 
ser din yndlingsserie. Når du har valgt den rigtige seng til dit fysiske rum og individuelle sovebehov, 
kan du opbygge din personlige søvnløsning med matchende natborde og fleksibel belysning. Jensen 
har et godt udvalg af tilbehør til at tilføje ”det lille ekstra” til ethvert soveværelse.

Ambassadør kontinental, Beige 483. Fenix Manor gavl. Charon 
natbord, whitewashed. Runde slanke ben, whitewashed.

Mindre senge

Mere information og 
præcise mål finder du på 
jensen-beds.com/dk
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Tekstil
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Tekstil

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

Supreme kollektionen består fortrinsvis af recirkulære 
og genanvendelige tekstiler. Og alle tekstiler er 
naturligvis Svanemærket. Uldtekstilerne i kollektionen 
er desuden både recirklurerbare og genanvendelige og 
i udgangspunktet venlige mod naturen. 

ANTHRACITE (476)

GREEN (479)

GREY (477)

PETROL (478)

DI
PL

OM
AT

TEKSTILER  
MED NATUREN  
SOM INSPIRATION.
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Tekstil

ANTHRACITE (425) HOVEDGAVL ANTHRACITE (435)

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

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

PR
ES

TI
GE

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

AM
BA

SS
AD

ØR

VELOUR BEIGE (366) VELOUR MOLE (167) VELOUR GREY (168) VELOUR BLUE (369)
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HOVEDGAVL NATURAL BEIGE (160)NATURAL BEIGE (301) NATURAL BEIGE (159)

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

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

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

SU
PR

EM
E 

/ S
UP

RE
M

E 
EP

IC

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

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

Tekstil
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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. 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.

 

DET  L ILLE  EKSTRA.

Mere information og 
præcise mål finder du på 
jensen-beds.com/dk

Ambassadør kontinental, Mole 167. Cozy gavl. 
Add-on Tray, sort. Add-on Pocket, Mole 167.

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

2. RUNDE SLANKE BEN
Runde, slanke ben, 14 cm høje. Eg, 
whitewashed, birketræ, sort stål, 
messing eller poleret stål. 

3. RUNDE SLANKE BEN
Runde, slanke ben. 18 cm høje. 
Eg, whitewashed, birketræ, sort stål, 
messing eller poleret stål.

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

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

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

7. RUNDE BEN, HØJE
Findes i natur eller sort.  
Højde: 29 cm.

8. MISTRAL SOKKEL
Findes i olieret eg, sort eller 
whitewashed. Højde: 14 cm. 

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

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

Tag kontakt til din forhandler for 
tilgængelighed af 29cm ben. 

4 5 6

10

8

9

Tilbehør

7

1 2 3
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Add-on natbord, eg. Fenix Portrait gavl. Runde slanke ben, eg. Mere information og eksakte mål finder du på jensen-beds.com/dk

Tilbehør
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ALT FOR SIN PLADS.
Add On Pocket er let tilgængelig for opbevaring 
af favoritbøger, briller eller mobilen. Antiskrid 

materialet gør at Add On lommen bliver liggende 
på plads. Tilgængeligt i alle Jensen tekstiler.

Tilbehør

Bordlampe. Plania natbord, eg.

Fenix Decor gavl. Charon nattbord, sort.

Eicon natbord, whitewashed. Fenix Manor gavl.

Add-on Pocket.
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Eicon Wall natbord, eg. 

Tilbehør

Fenix Portrait gavl. Add-on Floor natbord, birketræ. Add-on lampe. 
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Tilbehør

Charon natbord, eg.

Fenix Plus gavl. Charon natbord, sort. Bordlampe. Cozy gavl. 

Diva gavl. Charon natbord, sort. Bordlampe.
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Fenix gavl. Add-on natbord, sort.
Adjustable Back gavl. Eicon natbord, whitewashed.

Add-on Floor natbord, eg. Add-on Tray, eg. 

Tilbehør

MORGENMAD I SENGEN?
Fold benene ud på brættet, og man har et stabilt og 
funktionelt bord som passer perfekt til morgenmad i 
sengen. Ved at folde benene sammen får man et elegant 
serveringsbræt. Med en Jensen Adjustable Back gavl 
sidder du komfortabelt mens du drikker kaffe og læser 
morgennyhederne.   

Mere information og 
præcise mål finder du på 
jensen-beds.com/dk
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Tilbehør

Fenix Portrait gavl. Add-on natbord, eg. Add-on lampe. 

Cozy gavl. Charon natbord, sort. Saturn ottoman.

Eicon tall natbord, whitewashed.

Ceres plus gavl.

Sit-on sengebænk, whitewashed.
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Add-on Tray, sort.

Ceres Decor gavl. Eicon natbord, eg. Add-on Floor natbord, sort.

Ceres gavl. Add-on natbord, eg.

Tilbehør
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Tekniske fakta

1

2

3

4

5

JENSEN DIPLOMAT

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 Diplomat har zoneinddelt Sense Pocket fjedersystem med indbyg-

get lændestøtte. Den kommer med dobbelt syning, og 4 tekstilmuligheder. 

Hel liggeflade på alle kontinentalsenge og Nordic Seamless. Findes i alle 

standardstørrelser, men kan også bestilles efter mål. 

KOMFORTNIVEAU

God Bedst

VENDBAR DREAMBOKSMADRAS NORDIC SEAMLESS KONTINENTAL AQTIVE I
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Tekniske fakta

1

2

3

4

5

JENSEN AMBASSADØR

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine II 

2. Aloy® 2.1 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.

Jensen Ambassadør blev lanceret i 1996 og holder fortsat stand. I 

dag er det Jensens mest anerkendte produkt. Ambassadør giver en 

unik liggekomfort med ekstra blød skulderzone og dobbeltfjedrende 

støtte i en elegant udformning. Findes i 8 tekstilmuligheder. 4 af 

tekstilerne er recirkulerbare og genanvendlige. Hel liggeflade på alle 

kontinentalsenge og Nordic Seamless. Findes i alle standardstørrelser, 

men kan også bestilles efter specialmål. 

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

KOMFORTNIVEAU

God Bedst

AQTIVE IDREAM
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Tekniske fakta
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JENSEN PRESTIGE

VENDBAR DREAM AQTIVE II

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 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 Prestige har et moderne design, og leveres i eksklusivt møbel-

tekstil fra Beaulieu. Tekstilerne er recirkulerbare, og genanvendelige. 

Jensen Prestige har dobbeltsyninger, og lækre rullesøm på den vendbare 

madras med et diskret broderet logo på nedre kant af sengen. Prestige 

giver en unik liggekomfort med ekstra blød skulderzone og dobbelt-

fjedrende støtte. Hel liggeflade på alle kontinentalsenge og Nordic 

Seamless. Findes i alle standardstørrelser men kan også bestilles efter 

specialmål. 

KOMFORTNIVEAU

God Bedst

BOKSMADRAS NORDIC SEAMLESS KONTINENTAL AQTIVE I
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Tekniske fakta
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JENSEN SUPREME

TEKNISKE FAKTA
1. Jensen StarRose eller SoftLine III

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.

Troen på at "selv det allerbedste kan blive bedre" har altid været en stærk 

drivkraft ved udviklingen af vores produkter. I Supreme afspejles dette 

mere end i nogen anden seng. Inspirationen er hentet fra Norsk natur. 

Uldtekstilerne fra Innvik er specieldesignet til netop Supreme. Hver farve 

kommer i en kombination af tekstiler. Et ensfarvet tekstil til rammen af 

sengen og gavlen, og et rosemønster eller ensfarvet tekstil på den øverste 

vendbare madras. 

I Supreme findes Aloy® 3.0, som er vores nyeste og mest avancerede 

fjedersystem. Hel liggeflade på alle kontinentalsenge og Nordic Seamless. 

Findes i alle standardstørrelser, men kan også bestilles efter specialmål. 

KOMFORTNIVEAU

God Bedst

BOKSMADRASVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE I AQTIVE IINORDIC SEAMLESS
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Tekniske fakta

SUPREME EPIC

KONTINENTAL 

TEKNISKE FAKTA 
1. Jensen StarRose med Innergetic® Sonocore Latex.

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

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

FASTHEDSGRADER

Vælg mellem medium, fast eller ekstra fast liggekomfort.

Supreme Epic ligner ikke helt resten af Supreme kollektionen. Og hvorfor 

det? Den er jo netop skabt for at skille sig ud. Selv om kvaliteten og det solide 

håndværk er på plads, er det i kombinationen med vores teknisk mest avancerede 

løsninger og et unikt designsprog at denne seng repræsenterer noget helt nyt. 

Epic har Jensen Aloy® 3.0, vores mest avancerede og innovative fjedersystem, 

Innergetic Latex, dobbeltfjedrede underramme som toppes med Exact 

komfortjustering. Specialdesignet gavl og natbord. 

Denne seng er mere en hyldest til vores arv. Den hædrer alle som tør at følge 

deres drømme. Dette er Jensen Supreme Epic. Designet med formålet at opfylde 

drømme. 

Leveres kun i 180x200/210 eller 210x210. Hel liggeflade er standard på 210x210 

cm. Bluetooth opkobling følger med. 

NY GENOMSKÄRNING

1

2

4

5

6

3

7

KOMFORTNIVEAU

God Bedst
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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


