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SLAAP PIONIERS SINDS 1947

1955
De bedbank Siesta wordt geïntroduceerd.

1947
14 FEBRUARI: Oprichting van Jensen, dat in die tijd Jensen en 
Birkeland heette. In het begin waren stoelen en banken de 
belangrijkste producten.

1992
Jensen Vital wordt gelanceerd, het eerste verstelbare bed 
op de markt. Een paar jaar later zijn bedden van Jensen 
ook verkrijgbaar in Zweden, Finland en IJsland.

1998
Er vindt een revolutie in slaapcomfort plaats. Het Original 

Zone System van Jensen trekt veel belangstelling van zowel 
consumenten als andere matrasproducenten.  

Lees meer op pagina 12-13.

1989
Jan Trygve Jensen

wordt aangesteld als 
Managing

Directeur na het, 
sinds 1984, 

vervullen 
van de positie 

verkoopmanager. 

2020
Aloy® 3.0 wordt gelanceerd. Onze nieuwste innovatie binnen 
geavanceerde veersystemen. Gepatenteerd en exclusief voor 
Jensen.  Lees meer op pagina 14-15.

2006
Jensen wordt bekroond met de  

Super Brand trofee in Noorwegen.

2014
De innovatieve Jensen Exact Comfort Adjustment 
wordt gelanceerd, waardoor het mogelijk is om de 
stevigheid van het bed naar wens aan te passen.  
Lees meer op pagina 22-23.

1984
De nieuwe fabriek in Sand, net buiten Svelvik, begint de 
productie met 28 werknemers. De export van bedden 
naar Denemarken begint.

1975
Jensen neemt Thors Fabrikker uit Trondheim over, 

een bedrijf dat jaarlijks 5.000 matrassen produceert.

1980
Begin tachtiger jaren nam Jensen het besluit om zich 

alleen te richten op de productie van bedden. 

1990
ensen zet een nieuwe stap 

in de ontwikkeling van 
optimaal slaapcomfort 

en begint een nauwe 
samenwerking met 

fysiotherapeuten.

2010
Slaapcomfort wordt verder verbeterd door de 
lancering van het technisch Aloy®veersysteem.

1952
De eerste verenmatras, genaamd Svella, 

wordt gelanceerd.

1960
De bedrijfsnaam wordt van Jensen & 

Birkeland in Jensen & Co gewijzigd.

Geschiedenis

2019
Zeg hallo tegen je nieuwe bed. Verstel 
je bed positie door gebruik te maken 
van spraakbediening. 
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Tegenwoordig mag Jensen zich in Europa met trots het 
toonaangevende merk van bedden en matrassen noemen. Onze 
geschiedenis gaat terug tot 14 februari 1947, toen Noorwegen 
vlak na de Tweede Wereldoorlog door een golf van optimisme 
werd overspoeld. Dit optimisme was ook kenmerkend voor de 
familie Jensen.

In een tijd waarin de toegang tot materialen beperkt was, 
moest men gebruiken wat er al was. De eerste matrassen 
van Jensen waren dan ook gemaakt van paardenhaar en 
watten. Natuurlijk is er sinds die tijd veel veranderd, maar 
het belangrijkste leeft voort - onze strijd voor het optimale 
slaapcomfort. 

We beschermen onze wortels en produceren nog  
steeds al onze bedden in het prachtige Svelvik  
in de provincie Viken.  

Het feit dat onze bedden in Noorwegen worden gemaakt 
is al een bewijs dat onze producten aan de hoogste 
kwaliteitsnormen voldoen.

Tegelijkertijd vertegenwoordigen ze het allerbeste dat er is in 
Scandinavisch ontwerp. Door materialen en stoffen die door de 
natuur zijn geïnspireerd te combineren met tijdloze vormen, 
creëren we producten met een fantastisch slaapcomfort die er 
prachtig uitzien.

Dankzij onze geschiedenis, erfgoed en verworven kennis, 
beschikt Jensen over een unieke vakkundigheid. Daarom 
kunnen we zeggen dat het slaapcomfort in een Jensen-bed echt 
heel bijzonder is.

Arne Krogh Jensen, zittend op een Jensen Vital - het eerste verstelbare bed dat verkrijgbaar was.

Made in Norway

  

GEMAAKT IN NOORWEGEN SINDS 1947.

Deze catalogus is een uitgave van Hilding Anders Norway. De inhoud is gebaseerd op 
feitelijke en constructiespecificaties zoals ze ten tijde van het ter perse gaan gelden en 
kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Sommige kleuren kunnen 
om druktechnische redenen afwijken van het origineel. Svelvik, Noorwegen. 3



We zijn al sinds 1947 gepassioneerde 
beddenmakers. We combineren deskundigheid, 
vakmanschap en een innovatief ontwerp om u 
het beste slaapcomfort te bieden dat er is.

Deskundigheid, vakmanschap en innovatief ontwerp
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Met meer dan 70 jaar vakmanschapervaring ligt Jensen ver voorop in 
de ontwikkeling van nieuwe producten en functies. Door materialen 
en stoffen die door de natuur zijn geïnspireerd te combineren 
met tijdloze vormen, creëren we producten met een fantastisch 
slaapcomfort die er prachtig uitzien.

Een bed is veel meer dan alleen een slaapplaats. Het is een deel 
van ons leven en van onze levensstijl. Daarom werkt ons team 
van ontwikkelaars onvermoeibaar aan het vinden van nieuwe en 
innovatieve oplossingen voor het gebruik van bed en slaapkamer. 

Veel van de meest innovatieve producten op de markt dragen de 
handtekening van Jensen. We zijn tweemaal bekroond met de Award 
for Design Excellence van de Norwegian Design Council.

We hebben de ervaring, de echte vakmanschapstraditie, de 
competentie en innovatieve oplossingen die ons in staat stellen om 
u te helpen met uw slaap. We hebben passie voor slaapcomfort, 
concentreren ons op kwaliteit en ontwerp en richten ons op de 
toekomst en de behoeften van morgen. U kunt op ons vertrouwen met 
betrekking tot uw slaap.

EEN PASSIE  VOOR VAKMANSCHAP.

Deskundigheid, vakmanschap en innovatief ontwerp
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Miljøvennlige senger

Onze producten dragen het 'Swan Label'. Dit is het 
officiële ecolabel van de Scandinavische landen, dat 
strikte eisen stelt met betrekking tot de impact die 
een product heeft op het milieu gedurende de hele 
levenscyclus. 

Milieuvriendelijke bedden

MILJØMERKET

331                   0
34
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Bij Jensen hebben we een lange en trotse traditie hoog te 

houden. Wij koester onze roots en maken nog altijd al onze 

bedden in Svelvik, net zoals we altijd hebben gedaan. Het is 

voor ons belangrijk dat onze handelingen zo duurzaam en 

milieuvriendelijk zijn als mogelijk. Voor ons milieu, onze 

medewerkers, onze klanten en voor toekomstige generaties.

Voor ons spreekt het voor zich dat de bedden die we ontwikkelen 

voor de toekomst het best mogelijke slaapcomfort moeten hebben. 

Maar we voelen ook een zeer grote verantwoordelijkheid om 

producten te maken die de gezondheid bevorderen, geen schaden 

aan het milieu doen en de langst mogelijke levenscyclus hebben.

Bij het verkrijgen van het Swan label zijn alle relevante 

milieueffecten in verband met de keuze van grondstoffen, product 

fabricage, gebruik van chemicaliën en recycling zorgvuldig 

beoordeeld.

Het Swan label stelt steeds strengere eisen aan ons als producenten.

Dit is goed voor het milieu, voor u en voor uw gezondheid. En 

het betekent dat we bij Jensen constant op zoek zijn naar beter 

materialen en slimmere oplossingen voor onze producten. Dit 

mag geen afbreuk doen aan kwaliteit en comfort, maar moet ons 

dichterbij de meest verantwoorde productiemethoden die mogelijk 

is brengen.

VRIENDELIJK  VOOR DE  NATUUR EN VOOR JOU.

Milieuvriendelijke bedden
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Milieuvriendelijke bedden
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WE DOEN HET NU AL GOED.

We zijn zeer selectief als het gaat om de materiaalkeuze en 
werken alleen met leveranciers die voldoen aan onze kwaliteit- 
en productienormen. Om verspilling te voorkomen, bestellen 
we stoffen in speciale maten voor onze bedden, zodat er zo min 
mogelijk afval is. 

Vooral onze Supreme collectie bestaat uit recyclebare en 
herbruikbare stoffen. En natuurlijk dragen alle stoffen het Swan 
label. Bovendien is de wol die in onze collectie wordt gebruikt 
recyclebaar en herbruikbaar en in principe milieuvriendelijk. 

Het hout dat in onze bedden wordt gebruikt, is afkomstig uit 
FSC® gecertificeerde bossen en 30% van het aluminium dat in 
de veren is gebruikt, is gerecycled. Wij hebben natuurlijk de 
duurzaamheidsbelofte gedaan en het gebruik van plastic met 16 ton 
verminderd in 2020!

Oppervlakken van hout, metaal of stof worden behandeld zonder 
ongezonde vlamvertragers of andere schadelijke chemicaliën en de 
bedden ondergaan een AEH test voor ergonomie, hygiëne, klimaat 
en duurzaamheid in het neutrale Zwitserse testcentrum Good 
Night's SlaapLabs. 

Onze producten worden vervaardigd in Noorwegen en hebben 
goede duurzaamheid, met vijf jaar volledige garantie en 25 jaar 
garantie tegen frame- of veerbreuk op alle bedden.

EN WE HEBBEN NOG MEER TE DOEN.

We weten dat we nog slimmer moeten zijn om aan nieuwe, toekoms-
tige eisen te voldoen. Bijvoorbeeld de eis dat meer delen van de bed-
den kunnen worden vervangen om hun levensduur te verlengen, 
de eis dat we ons product nog energiezuiniger moeten produceren 
- eisen die vragen om nieuwe garantievoorwaarden, traceerbaarheid 
markeringen en circulair ontwerp. We moeten minder consumeren 
en ervoor zorgen dat onze producten de langst mogelijke levenscy-
clus hebben. We beloven dat we ons best doen om aan de toekomsti-
ge vraag naar duurzame productie te voldoen.  

Voor de natuur en voor jou.

Milieuvriendelijke bedden

MILJØMERKET

331                   0
34
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Een goed herstel is de sleutel tot een goede toekomst. 
U hebt een goede nachtrust nodig om weer energie 
te krijgen in uw dagelijkse leven en slaapcomfort is 

noodzakelijk om goed uitgerust wakker te worden. Ons 
lichaam heeft de nacht nodig, zodat lichaam en geest 

weer fris en blij aan de volgende dag kunnen beginnen.

Powered by Jensen Sleep®
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POWERED BY  JENSEN SLEEP ®

Slaap is een van de belangrijkste pijlers van gezondheid en welzijn - 
en paradoxaal genoeg ook een van de factoren die het meest over het 
hoofd wordt gezien. Wist u bijvoorbeeld dat slaap een grote invloed 
heeft op mentale, fysieke en emotionele capaciteiten? Dat slaap de 
hormoon productie reguleert en daarom een bepalende factor is als 
het om uzelf emotioneel stabiel voelen gaat? Dat slaap uw creativiteit 
en leervermogen bevordert? Slaap is zeker een basisbehoefte. Iets 
waar wij altijd de volle aandacht aan zouden moeten geven.

Desondanks hechten we weinig belang aan goede slaapgewoonten. 
Ons leven wordt vaak gedomineerd door stress, faalangst en 
kunstlicht. Bij Jensen vinden we het daarom belangrijk om u te 
herinneren aan en te informeren over de gevolgen van slechte 
slaapgewoontes - en hoeveel beter u en uw lichaam zich zullen voelen 
als u goede slaapgewoonten zou ontwikkelen.

SLAAP IS DE SLEUTEL TOT EEN GEZOND LEVEN.
Als u een goed slaapritme aanneemt van 7 - 9 uur per nacht, na 
eerder altijd te weinig geslapen te hebben, dan zult u snel positieve 
veranderingen gaan ervaren. Allereerst zult u zich er beter door 
voelen, wat het voor u gemakkelijker zal maken om met familie, 
relaties en werksituaties om te gaan.   

Slaap wordt ook geassocieerd met geheugen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat een gebrek aan slaap het kortetermijngeheugen 

aanzienlijk verzwakt, terwijl een goede nachtrust u helpt wakker en 

alert te blijven. Als gevolg hiervan zal het voor u gemakkelijker zijn 

om stress en ongelukken te vermijden. Het heeft ook een positief 

effect op uw uiterlijk: groot wallen onder uw ogen behoren tot het 

verleden.

Ook op de lange termijn heeft slapen een positief effect op uw 

gezondheid. Er is een duidelijk verband tussen een langdurig gebrek 

aan slaap en een verhoogd risico op psychische aandoeningen. Het 

is ook aangetoond dat slaap uw immuunsysteem versterkt en het 

verkleint de kans op infecties, ontstekingen en vaatziekten. Het 

maakt bovendien uw lichaam minder stijf en versterkt uw botten. 

Slaap is gewoon de sleutel om 's ochtends fris op te staan, klaar om 

een productieve dag te beginnen. Elke dag, gedurende uw leven.

We hebben allemaal een intern biologisch dag- en nachtritme dat zich 

voortdurend herhaalt. Het wordt beïnvloed door wat we eten en hoe 

we worden blootgesteld aan licht en donker. Onze behoefte aan slaap 

verandert en varieert gedurende ons leven. Voor mensen die moeite 

hebben met slapen zijn er allerlei tips om weer een goed slaapritme te 

krijgen. Dit is de moeite waard in de hectische tijden waarin we leven, 

waarin slapen geen prioriteit is. In feite is slaap iets waar we tijd aan 

moeten besteden en waar we zelfs trots op moeten zijn.

Powered by Jensen Sleep®
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SOEPELERE 
ZONE

STEVIGERE
ZONE

HEERLIJK SLAPEN – ELKE NACHT.
Het zonesysteem van Jensen geeft het hele lichaam de juiste ondersteuning 
terwijl u uitrust en slaapt. Steun in de onderrug in combinatie met een zachte 
schouderzone zorgen voor een totaal nieuwe slaapervaring. 

Het principe dat ten grondslag ligt aan het zonesysteem is even vanzelfsprekend 
als natuurlijk. De meeste mensen zijn breder bij hun heupen en schouders, terwijl 
hun romp het zwaarst is, en doorgaans smaller. Omdat de matras tot taak heeft 
het lichaam te dragen, geeft het in zones ingedeelde matras meer gelijkmatige en 
aangename steun, waar schouders en heupen dieper in de matras wegzakken. 
Tegelijkertijd krijgt de romp steviger ondersteuning. Het resultaat is hetzelfde, 
ongeacht of u op uw rug of op uw zij slaapt.

Jensen® Original Zonesysteem
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SOEPELERE 
ZONE

STEVIGERE
ZONE

SOEPELERE 
ZONE

De juiste lighouding

Jensen® Original Zonesysteem

TE STEVIG MATRAS  
Heupen en schouders zakken 
niet weg in de matras, waardoor 
middel en onderrug niet genoeg 
steun krijgen.

TE ZACHT MATRAS  
Het lichaam zakt te diep weg in de 
matras, zoals in een hangmat. De 
wervelkolom is gebogen.

PERFECT MATRAS  
De matras geeft het lichaam gelijk-
matige, aangename steun. Heupen 
en schouders zakken weg in de mat-
ras, waardoor middel en onderrug 
perfect worden ondersteund.

OP DE RUG  
De beste lighouding is de ruglig-
ging. Mits we een betrekkelijk 
zacht matras hebben, welteversta-
an, of op een  
verstelbaar bed liggen.

Voor een goede nachtrust, waarbij uw hele lichaam lekker tot rust komt, raden onze experts u aan op uw zij of op uw rug te slapen. 
Andere lighoudingen belasten het lichaam meer. Daarbij gaan we ervan uit dat u fysiek in staat bent om op uw zij of op uw rug te 

liggen en geen gezondheidsklachten of handicaps heeft die dit moeilijk of onmogelijk maken. Een nieuwe lighouding aanwennen vergt 
vaak wat tijd en oefening. Wanneer u zich dat eigen heeft gemaakt en uw lichaam gewend is geraakt aan de nieuwe lighouding, zult u 

merken dat u rustiger slaapt en meer profijt heeft van de uren die u in bed doorbrengt.
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Aloy® 3.0 zorgt voor het lichaam, inclusief de heupen. Net als de schouders, zijn 
de heupen een breeder deel van het lichaam die extra belast worden. De pezen 
die het kapsel vormen maken ze extra gevoelig voor druk als je op je zij ligt. 

ALOY ® 3 .0  -  ONZE  NIEUWSTE  INNOVATIE  
BINNEN GEAVANCEERDE  VEERSYSTEMEN.

Jensen® Aloy® 3.0
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Pocketveer 1 zorgt voor zacht comfort, 
zodat het lichaam dieper in de matras weg 
kan zakken.

1

Pocketveer 2 vormt zich naar het 
lichaam en geeft stabiliteit.
  

2

Pocketveer 2 biedt de 
nodige ondersteuning. 

3

1

2

3

Met Aloy® 3.0 krijgt de heupzone in het veersysteem een verbeterd draagvermogen terwijl de heup verder in de 
matras kan wegzakken. Voor degenen die liever op hun rug slapen, biedt Aloy® 3.0 ook comfortabele rugsteun. De 
combinatie van Aloy® 3.0 en onze zorgvuldig geselecteerde bekledingsmaterialen zorgen voor een drukverlagend 
comfort dat woelen en draaien voorkomt. Het resultaat is een diepere en ongestoorde slaap. Aloy® 3.0 is 
gepatenteerd en exclusief voor Jensen. 

Pocketveer 2 en 3 werken samen om de druk op de spieren te verlichten wat resulteert in 
een verbeterde bloedcirculatie. Het resultaat is een diepere en ongestoorde slaap. 

 

UITGERUST WAKKER WORDEN
EN KLAAR VOOR EEN NIEUWE DAG.

Jensen® Aloy® 3.0
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Wij zijn trots op onze bedden

WIJ ZIJN TROTS OP ONZE BEDDEN.
Hier zijn een paar redenen waarom:

JENSEN® ORIGINAL ZONESYSTEEM met een zachte 
schouderzone en stevige steun voor de onderrug.

JENSEN POCKET ON POCKET TECHNOLOGY is een geheel nieuw 
en verbeterd veersysteem. Jensen Pocket on Pocket 
in alle lagen van het bed creëert een volledig 
nieuwe wereld van ligcomfort. Het lichaam zakt 
dieper weg in de matras en krijgt steun waar dat 
nodig is. Pockets in de boxspring zorgen voor stabiel 
comfort zonder storende zijwaartse beweging 
(tweepersoonsbed).

JENSEN ALOY® is ons beste, meest flexibele veersysteem, 
dat zich voortdurend aanpast aan uw wisselende 
lighouding en gewichtsverdeling. Dankzij het 
veersysteem heeft de gehele matras een zeer zacht 
oppervlak, omdat de stevigere zones pas steun gaan 
verlenen wanneer uw lichaam verder in de matras 
wegzakt. 

LIGVLAK UIT ÉÉN STUK Onze Continental- en Seamless 
Nordic-bedden hebben ligvlakken uit één stuk, 
zonder harde randen in het midden, de technologie 
maakt toch een individuele keuze van de 
stevigheidsgraad mogelijk. 

STRETCH in alle ligvlakken optimaliseert de 
eigenschappen van het veersysteem.
 
WASBAAR Voor een optimale hygiëne zijn alle 
ligvlakken wasbaar op 60°C.

GEMAAKT IN NOORWEGEN Alle Jensen-bedden en matrassen 
worden ontworpen en geproduceerd in Noorwegen.

GARANTIE EN VEILIGHEID Alle Jensen-bedden hebben vijf 
jaar volledige garantie en daarnaast 25 jaar garantie 
op veer - en framebreuk.

HET ZWAANLOGO Met het oog op u en de natuur zijn de 
meeste producten in deze catalogus voorzien van 
het zwaanlogo. De producten voldoen aan strenge 
eisen t.a.v. milieuaspecten gedurende de gehele 
levensduur van het product - van grondstof tot 
afval- of recyclingproduct.

GETEST EN GOEDGEKEURD Jensen-bedden worden getest 
en goedgekeurd door AEH, een onafhankelijk 
testinstituut in Zürich, Zwitserland. Elk bed wordt 
gecertificeerd en grondig getest op het gebied van 
ergonomie, hygiëne, bedklimaat en duurzaamheid.

FSC® Al onze houten frames zijn FSC® goedgekeurd. 
FSC® verzekert dat al het hout verkregen en 
verwerkt is op een verantwoorde en sociaal 
bevoordelijke manier.

MILJØMERKET

331                   0
34
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Kies het juiste bed

KIES HET JUISTE BED.
Er is veel om over na te denken voordat u een 
nieuw bed koopt. Ons assortiment kent diverse 
soorten bedden.

3. CONTINENTAL BEDDEN
In een Continental vindt u het allerbeste Jensen-
ligcomfort, met Jensen Pocket on Pocket Technology. 
Het bed is opgebouwd uit drie individuele Jensen-
pocketveersystemen.

4. VERSTELBARE BEDDEN
Met een verstelbaar Jensen-bed krijgt het bed 
een compleet nieuwe functie en heeft u meer 
mogelijkheden tot ontspanning. Vanuit uw verstelbare 
bed een film kijken in plaats van vanaf de bank in de 
woonkamer.

1. KEERBARE MATRASSEN
We hebben een groot assortiment keerbare 
matrassen in verschillende kwaliteiten, die u in 
bestaande bedframes kunt plaatsen.

2. NORDIC BEDDEN
Kiest u voor een compleet bed, dan is de Nordic de 
eerste stap in de Jensen beddencollectie. De Nordic 
heeft een dubbelverend Jensen-pocketveersysteem 
met Jensen Pocket on Pocket Technology. Met trots 
introduceren we de Jensen Nordic Line - collectie.
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Ambassador Nordic Seamless, Beige 483. Fenix Portrait hoofdbord.  
Add-on nachtkastje, eiken. Add-On lampen. Ronde slanke poten, eiken. Sit-on zitbank, eiken.

Nordic Line
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JENSEN NORDIC

De Jensen Nordic transformeert de traditionele 
boxspring van een nogal zwaar bed in 
een elegant bedconcept met een vloeiende 
vormgeving, dat gemakkelijk aan verschillende 
slaapkamers kan worden aangepast. Een 
Jensen Nordic bestaat uit een comfortabel bed 
met Jensen’s Original Zone System, Pocket on 
Pocket Technology en een slaapoppervlak uit 
één stuk, zonder harde randen in het midden. 

Het concept omvat een brede reeks accessoires, 
gebaseerd op Scandinavische ontwerptradities, 
waarbij de kwaliteit te zien is aan het 
vakmanschap en de materiaalkeuze. De 
accessoires zijn eenvoudig naar eigen keuze 
samen te stellen en omvatten een groot aantal 
poten, hoofdborden en nachtkastjes.

Lees meer over de comfortniveaus van de Nordic 
boxsprings op pagina 47-50. 

Nordic Line
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JENSEN CONTINENTAL 
BOXSPRING
In een Continental boxspring ervaart u het 
slaapcomfort van Jensen op zijn allerbest met 
de Jensen Pocket on Pocket Technology. Het 
bed is als het ware voorzien van een dubbele 
matras met maximaal drie individuele Jensen 
pocketveersystemen. De bedden hebben 
een slaapoppervlak uit één geheel, zonder 
harde randen in het midden. Echter, dankzij 
de technologie kan de stevigheid nog steeds 
individueel worden gekozen.

Lees meer over de comfortniveaus van onze 
Continentale boxsprings op pagina 47-51.

Boxspringbedden

20



Prestige Continental Seamless, Nature 429, Cozy hoofdbord, Nature 439. Eicon nachtkastje, zwart. Eicon poten, zwart.

Boxspringbedden
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Jensen Exact Comfort Adjustment

Ambassador Continental, Mole 167.  
Cozy hoofdbord. Charon nachtkastje, zwart.

Laat u het gevoel van de dag bepalen of u meer steun of 
meer ontspanning wilt hebben. Met een eenvoudige druk op 
de knop past u de stevigheid van uw bed aan. Het ligcomfort 
kan zachter of steviger worden gemaakt, al naar gelang uw 
behoefte.

Jensen Exact Comfort Aanpassing is verkrijgbaar bij Nordic 
en Continentale bedden. 

JENSEN EXACT 
COMFORT AANPASSING

Met onze app Adjustable Sleep, kunt u eenvoudig de stevigheid 
van uw bed instellen met gebruik van uw smartphone. 22



Jensen Exact Comfort Adjustment

HET LIGCOMFORT  
WORDT ZACHTER 

HET LIGCOMFORT 
IS NEUTRAAL

HET LIGCOMFORT  
WORDT STEVIGER +

–

=
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Verstelbaar bedden
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Ambassador Aqtive II Seamless, Anthracite 481. Cozy hoofdbord.  
Add-on nachtkastje, berken hout. Triangle ben, zwart. Add-on Lampen.

Verstelbaar bedden

JENSEN 
AQTIVE II
Een verstelbaar bed biedt u de vrijheid om 
naast slapen, ook relaxed een boek te lezen 
of tv te kijken in bed. Alle verstelbare Jensen 
bedden kunnen zowel aan het hoofd- als het 
voeteneinde versteld worden. Dit kan ook tijdens 
het slapen erg prettig zijn voor mensen die op 
hun rug slapen - als het hoofd- en voeteneinde 
iets omhoog staan terwijl u op uw rug slaapt, 
zal dit de druk op uw onderrug verminderen 
en zal u meer kunnen ontspannen en beter 
kunnen slapen. Het bed kan versteld worden 
met de bijgeleverde afstandsbediening of met 
uw smartphone door onze Appjustable app te 
gebruiken. 

Jensen Aqtive II is elegante boxspring. 
De technische oplossing is weggewerkt in 
het met stof beklede bedframe. Door een 
Seamless uitvoering te kiezen is het volledige 
bedframe bekleed. Vier poten in plaats van de 
gebruikelijke acht geven de bedden een nieuw, 
elegant en uniek uiterlijk. 

Jensen Aqtive II is dubbelgeveerd met 
veersystemen in zowel de keerbare matras als 
de onderste matras. Deze constructie geeft het 
bed veel stabiliteit. Met de afstandsbediening 
kunt u het hoofd- en het voeteneind van het 
bed traploos bedienen, aangedreven door twee 
krachtige, maar bijna stille, elektrische motoren.

Lees meer over de comfortniveaus van de Aqtive II 
boxsprings op pagina 47-50. 

Onze app maakt het gemakkelijk om uw 
favoriete slaaphouding te kiezen.

Twee bedden kunnen door dezelfde afstandsbe-
diening worden gesynchroniseerd en bediend.

Traploze en individuele verstelling omhoog/
omlaag van het hoofdeind of het voeten- en 
hoofdeind tegelijkertijd.

Met de geïntegreerde hoofdsteunfunctie kunt u 
het bed zodanig verstellen dat uw hoofd en nek 
in de juiste positie staan wanneer u rechtop zit.

Praktische verlichting onder het bed om uw 
partner ’s nachts niet te storen.

Memory-functie voor het opslaan van uw 
favoriete positie.

Pas de bedpositie aan met stembesturing.
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Overmadrasser

Een goed topmatras kan een goede nacht nog beter maken. Het geeft u een zacht, omsluitend gevoel en 
tegelijkertijd biedt het gezoneerde veringsysteem de nodige steun, zonder dat de matras warm en klam 
aanvoelt. Ontwerp en materiaalkeuze zijn geen toeval. Het ontwerp van alle topmatrassen is verbeterd om de 
stretch, de look en de zachtheid te verbeteren. Een doorontwikkeling van de vulmaterialen maakt een meer
individuele toepassing mogelijk, doordat de topmatrassen een zachtere en een stevigere kant hebben. U heeft 
de keuze uit Jensen SoftLine I, II, III, Jensen StarRose en Jensen TempSmart™.

AAN DE BINNENKANT.

MILJØMERKET

331                   0
34

Alle Jensen topmatrassen in deze catalogus dragen het Zwaan label. Alle producten met 
het Zwaan label moeten aan strenge eisen voldoen met betrekking tot de milieugevolgen 
van het product gedurende de gehele levensduur van het product - van grondstof tot ver-
wijdering of hergebruik. 

De matrashoezen zijn afneembaar en wasbaar. Alle Jensen topmatrassen kunnen op 
60 °C worden gewassen. Controleer de washoeveelheid van uw wasmachine. De hoes is 
gemaakt van hoogwaardige vezels die grote hoeveelheden water af kunnen voeren en dit 
kan leiden tot oververhitting en krimp als de machine te klein is. We adviseren u om de 
matrashoes in geval van twijfel bij een wasserette te laten wassen.

Topmatrassen
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Topmatrassen

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ is een topmatras met thermostaatcontrole, een systeem dat 
actief probeert de temperatuurschommelingen af te vlakken die ervoor zorgen 
dat u onrustig slaapt. Deze innovatieve technologie bestaat uit miljoenen 
microcapsules die zich constant aan het klimaat van de huid aanpassen 
door overtollige warmte naar behoefte te absorberen, op te slaan of vrij 
te geven. Zo vormen deze microcapsules een buffer tegen oververhitting 
en zweten enerzijds en kou en gebibber anderzijds, waardoor u in uw 
comfortzone blijft en een goede slaapkwaliteit behoudt. TempSmart™ 
is daardoor ideaal voor iedereen die moeite heeft om de hele nacht een 
gelijkmatige lichaamstemperatuur vast te houden.

Hoogte: 9 cm

JENSEN STARROSE
De matrashoes is gemaakt van een combinatie van materialen die heel zacht 
aanvoelt: Cairo, een viscose van hoge kwaliteit die voorziet in de allerbeste 
vochtafvoer en warmteregeling; en kasjmier, een natuurlijke wolvezel bekend 
om zijn uitstekende vochtafvoer en warmteregulatie, geweven in de toplaag. Dit 
geeft de Jensen StarRose een exclusieve look & feel. Deze eigenschappen zorgen 
ervoor dat de stof uiterst comfortabel aanvoelt tegen uw lichaam en zorgt voor 
een rijke en luxueuze ervaring.

Hoogte: 10 cm

SPLIT TOPPER
Veel van onze klanten met een verstelbaar bed hebben 

gevraagd om een topmatras over de volle breedte 

van het bed om te voorkomen dat er midden in het 

bed een spleet ontstaat. Het bovenste stuk van de 

topmatras is gedeeld, zodat de beide hoofdeinden van 

het bed kunnen bewegen zonder dat de partner er last 

van heeft. Het voeteneind ziet eruit als een gewoon 

topmatras. Split Topper is leverbaar in SoftLine I, 

SoftLine II, SoftLine III, TempSmart en StarRose. 

Vind meer informatie en
de beschikbare afmetingen op
jensen-beds.com/nl

SOFTLINE I / II / III
Het ontwerpteam van Jensen heeft deze collectie verder ontwikkeld met het 
Noorse erfgoed en Noorse tradities als uitgangspunt. Inspiratie putte het team 
uit traditionele Noorse breipatronen en de rijke Noorse klederdracht. Jensen 
SoftLine I en II hebben een Cellex vulling. SoftLine III heeft een  Innergetic® 
latex vulling. Doordat bacteriën en stofmijt slecht gedijen in latex, wordt het 
bedklimaat schoner en gezonder. SoftLine heeft een geprofileerde kant en 
een vlakke kant. De meeste mensen hebben het gevoel dat de geprofileerde 
kant zachter is en de vlakke kant steviger. 

Hoogte: 8 cm / 9 cm / 9 cm
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JENSEN SOFTSHEET
Jensen SoftSheet is gemaakt van 100% katoensatijn in een zeer hoge 

kwaliteit. De katoen geeft een zacht en zijdeachtig gevoel op je huid. Het 

laken past perfect op de Jensen topmatrassen. Ze zijn ook verkrijgbaar 

voor splittoppers. Jensen SoftSheet draagt het EU-flower label en is Oeko-

Tex goedgekeurd. 

Verkrijgbaar in de kleur wit. Wasbaar op 60 °C.

Laken
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Topperbescherming

SOFTPROTECT  
TOPPERBESCHERMING
Om uw topmatras mooi schoon te houden en tegelijk slijtage 

tegen te gaan heeft u een beschermtijk nodig. Jensen SoftProtect 

beschermt de topmatras tegen vuil en vlekken, en biedt u 

tegelijkertijd optimaal ligcomfort. Wasbaar op 60 °C. Zodra u bent 

begonnen met het gebruik van het product, kunt u de verpakking 

als boodschappentas gebruiken.  

TEMPSMART™ PROTECT 
TOPPERBESCHERMING
Jensen TempSmart™ Protect beschermt de topper en zorgt 

voor een betere balans in de temperatuurveranderingen 

die uw nachtrust kunnen verstoren terwijl het optimaal 

slaapcomfort blijft bieden. TempSmart™ Protect past zich 

constant aan aan de huidtemperatuur, door overtollige 

warmte te absorberen, op te slaan en vrij te geven indien 

nodig. Wasbaar op 60 °C. Zodra u bent begonnen met 

het gebruik van het product, kunt u de verpakking als 

boodschappentas gebruiken.  
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Kussen
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Het kussen is belangrijk. Vergeet daarbij niet, dat het de ruimte tussen 
schouder en hoofd moet vullen. Het mag niet te dik zijn, maar ook niet 
te dun. Wanneer we het hebben over de juiste lighouding, denken we 
vaak aan de rug. Het ‘vergeten’ deel van de wervelkolom, de nek, is 
net zo belangrijk. Een verkeerde nekhouding beïnvloedt de rest van de 
rug. 

Een kussen van de juiste dikte kan het effect van een goed matras 
versterken, bij een verkeerd kussen is het omgekeerde het geval. We 
zijn verschillend gebouwd en dat houdt in dat we niet allemaal een 
even dik/dun kussen kunnen gebruiken; het moet individueel worden 
aangepast. Dat kan met de na-vulbare kussens van Jensen.

VERGEET HET KUSSEN NIET.

Kussen

JENSEN TRAVELPILLOW
Jensen PerfectPillow in reisformaat (27x47cm). Vorm het kussen zoals 
jij wil. Met Jensen-etiket. Geleverd in een reistas met geborduurd 
Jensen-logo. 

JENSEN PERFECTPILLOW
De Jensen PerfectPillow is gevuld met duizenden vezelbolletjes, die de 
vorm van uw hoofd aannemen. U kunt de dikte en de veerkracht van 
het kussen aanpassen door er net zolang vulling uit te halen totdat u de 
perfecte steun voor uw hoofd en schouders hebt.
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Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Fenix Decor hoofdbord. Charon nachtkastje, whitewashed. 
TableLamp. Triangle poten, gepoedercoat zwart aluminium. Add-on dienblad, zwart.

Kleinere bedden
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BETERE KWALITEIT VAN LEVEN IN DE 
SLAAPKAMER - ONGEACHT DE GROOTTE.
Naarmate de wereld verandert, verandert ook onze kijk op hoe we willen leven. Het aantal 
alleenstaanden neemt toe - vooral in stedelijke gebieden - nu steeds meer mensen de voorkeur 
geven aan een individuele levensstijl.

EEN SLIMME INRICHTING BEGINT MET DE SLAAPKAMER.

Daar krijg je de benodigde slaap en leg je de basis voor een fijne dag. We brengen gemiddeld 
immers 2.745 uur per jaar in bed door, dus maak er het beste van! Vaak zijn slaapkamers in 
eenpersoonshuishoudens kleiner en beperken ze de keuzemogelijkheden voor de inrichting. Dit hoeft 
echter geen nadeel te zijn.

De juiste keuze van het bed is ongetwijfeld de eerste prioriteit. Jensen heeft een grote collectie 
comfortabele eenpersoonsbedden die weinig ruimte innemen zonder daarbij concessies te 
doen aan kwaliteit. U kunt ook een functioneel hoofdbord toevoegen waarmee u uw zithouding 
verbetert wanneer u bijvoorbeeld in bed wilt zitten lezen of naar uw favoriete serie wilt kijken. 

Na het kiezen van het juiste bed voor uw ruimte en individuele slaapwensen, kunt u uw 
persoonlijke slaapoplossing uitbreiden met bijpassende nachtkastjes en flexibele verlichting. 
Jensen heeft een ruime keuze aan accessoires om een slaapkamer net dat “beetje extra” te geven.

Ambassador Continental, Beige 483. Fenix Manor hoofdbord.  
Charon nachtkastje, whitewashed. Ronde slanke poten, whitewashed.

Kleinere bedden

Vind meer informatie en
de beschikbare afmetingen op
jensen-beds.com/nl
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De mooiste nuances van de natuur brengen 
innerlijke rust in uw slaapkamer. We hebben 
gekozen voor exclusieve meubelstoffen van de 
hoogst denkbare kwaliteit van toonaangevende 
leveranciers.

Voor de Supreme-collectie gebruiken we 
voornamelijk recyclebare en herbruikbare stoffen. 
Allemaal met het Swan-label natuurlijk. De stoffen 
van wol die in deze collectie wordt gebruikt zijn 
ook recyclebaar en herbruikbaar en in principe 
milieuvriendelijk. 

BEIGE (472)ANTHRACITE (471)

ANTHRACITE (476)

GREEN (479)

GREY (477)

PETROL (478)

DI
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Textiel

TEXTIEL GEÏNSPIREERD  
DOOR DE NATUUR.
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ANTHRACITE (425) HEADBOARD ANTHRACITE (435)

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

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

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

AM
BA

SS
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OR

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

Textiel
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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)
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E 
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E 
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OYSTER GREY (162)OYSTER GREY (320) OYSTER GREY (161)

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

Textiel
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De kleinste details zijn belangrijk voor ons. Zij zijn het 
beetje extra dat zoveel uitmaakt voor het totaalbeeld. Juist 
daarom besteden wij veel tijd aan het ontwikkelen van ons 
accessoireaanbod, dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid. 
De accessoires zijn verkrijgbaar voor alle Jensen Supreme-
bedden en de stofaccenten passen natuurlijk bij de kleur en 
de stof van het bed. Zo ontstaat een uniek geheel.

 

NET  DAT  BEETJE  EXTRA.

Vind meer informatie en
de beschikbare afmetingen op
jensen-beds.com/nl

Ambassador Continental, Mole 167. Cozy hoofdbord. 
Add-on dienblad, zwart. Add-on Pocket, Mole 167.

Accessoires
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1. KONISCHE POTEN
Verkrijgbaar in whitewashed, geolied eiken of 
zwartgelakt. Hoogte: 14 of 23 cm. 

2. STEUNPOTEN (x2)
Voor opstellingen met vier poten. Hoogte: 14 cm, 18 cm, 
23-29 cm. 

3. RONDE SLANKE POTEN
Eiken, whitewashed, berkenhout, zwart staal, messing 
en gepolijst staal. Hoogte: 14 cm.

4. RONDE SLANKE POTEN
Eiken, whitewashed, berkenhout, zwart staal, messing 
en gepolijst staal. Hoogte: 18 cm.

5. TRIANGEL
Vermessingd aluminium, gepolijst aluminium, gepolijst 
zwart aluminium of gepoedercoat zwart aluminium.  
Hoogte: 14 cm. 

6. EICON POTEN
Verkrijgbaar in geolied eiken, en zwart whitewash. 
Hoogte: 14 cm.

7. EICON POTEN
Verkrijgbaar in geolied eiken, en zwart whitewash. 
Hoogte: 18 cm.

765

2

Accessoires

1

3 4
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Add-on nachtkastje, eiken. Fenix Portrait hoofdbord. Ronde slanke poten, eiken. 

Meer informatie over maten en opties vind je op Jensen-bedden.com 

Accessoires
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VOOR ALLES EEN PLAATS.
Add-On Pocket biedt gemakkelijke toegang en 

opslag voor je favoriete boek en telefoon naast je 
bed. Het antislipmateriaal houdt de Add-On Pocket 

mooi op zijn plaats. Verkrijgbaar in alle Jensen 
bedstoffen.

Accessoires

TableLamp. Een leeslampje en draadloos oplader in één. Naast het oplaadpaneel 
is er een USB-poort in de lampvoet. Plania nachtkastje, eiken.

Fenix Decor hoofdbord. Charon nachtkastje, zwart.

Eicon nachtkastje, whitewashed. Fenix Manor hoofdbord.

Add-on Pocket.
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Eicon Wall nachtkastje, eiken. 

Accessoires

Fenix Portrait hoofdbord. Add-on Floor nachtkastje, berkenhout. Add-on lampen. 
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Accessoires

Charon nachtkastje, eiken. 

Fenix Plus hoofdbord. Charon nachtkastje, zwart. TableLamp. Cozy hoofdbord. 

Diva hoofdbord. Charon nachtkastje, zwart. TableLamp.
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Fenix hoofdbord. Add-on nachtkastje, zwart.

Adjustable Back hoofdbord. Eicon nachtkastje, whitewashed.

Add-on dienblad, eiken. Add-on Floor nachtkastje, eiken. 

Accessoires

ONTBIJT OP BED?
Klap de poten uit en je hebt een stevige en functionele 
tafel, perfect voor ontbijt op bed. Wanneer de poten zijn
ingevouwen heb je een elegant dienblad.
Met een Jensen Adjustable Back hoofdeinde kun je 
comfortabel zitten onder het genot van een kopje koffie 
en het lezen van het ochtendnieuws. 

Vind meer informatie en
de beschikbare afmetingen op
jensen-beds.com/nl
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Accessoires

Fenix Portrait hoofdbord. Add-on nachtkastje, eiken. Add-on lampen. 

Cozy hoofdbord. Charon nachtkastje, zwart. Saturn ottoman.

Eicon tall nachtkastje, whitewashed. Sit-on zitbank, whitewashed.

Ceres plus hoofdbord.
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Add-on dienblad, zwart.

Ceres Decor hoofdbord. Eicon nachtkastje, eiken. Add-on Floor nachtkastje, zwart.

Ceres hoofdbord. Add-on nachtkastje, eiken.

Accessoires
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Technische gegevens
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JENSEN DIPLOMAT

TECHNISCHE GEGEVENS
1.  Jensen SoftLine I 

2.  Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm met Jensen® Original Zonesysteem

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

ONDERSTEUNING

Kies tussen zacht, medium, stevig en extra stevig slaapcomfort.

De Jensen Diplomat heeft een Sense Pocket veersysteem met 
ingebouwde ondersteuning voor de onderrug. Het bed is voorzien 
van dubbele stiksels en er is keuze uit verschillende stoffen, waarvan 
de vier Diplomat stoffen gemaakt zijn van gerecycled materiaal. 
Te verkrijgen met ligvlak uit één stuk, zonder harde randen in het 
midden van het slaapoppervlak bij alle continentale bedden en 
Nordic Seamless. Verkrijgbaar in alle standaardmaten. Speciale maten 
kunnen op bestelling worden gemaakt. 

COMFORTNIVEAU

Beter Best

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS
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Technische gegevens
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JENSEN AMBASSADOR

TECHNISCHE GEGEVENS
1. Jensen SoftLine II 

2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm met Jensen® Original Zonesysteem

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

ONDERSTEUNING

Kies tussen zacht, medium, stevig en extra stevig slaapcomfort.

De Jensen Ambassador werd in 1996 geïntroduceerd en is nog steeds 

erg gewild. Tegenwoordig is het een van de bekendste producten van 

Jensen. Ambassador heeft een uniek slaapcomfort met extra zachte 

schouderzone en dubbele veerondersteuning. Dit alles in een elegant 

design. Wordt geleverd in diverse kleuren. Vier van de Ambassador 

stoffen zijn gerecycled en recyclebaar. Te verkrijgen met ligvlak uit 

één stuk, zonder harde randen in het midden van het slaapoppervlak 

bij alle continentale bedden en Nordic Seamless. Verkrijgbaar in 

alle standaardmaten. Speciale maten kunnen op bestelling worden 

gemaakt. 

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

COMFORTNIVEAU

Beter Best
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Technische gegevens
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JENSEN PRESTIGE

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

TECHNISCHE GEGEVENS
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm met Jensen® Original Zonesysteem

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

ONDERSTEUNING

Kies tussen zacht, medium, stevig en extra stevig slaapcomfort.

De Jensen Prestige heeft een modern ontwerp en de exclusieve Prestige 

meubelstoffen komen uit Beaulieu. Deze stoffen zijn zowel gerecycled 

en recyclebaar. Jensen Prestige heeft dubbele stiksels, mooi gevouwen 

zomen op het keerbare matras en een discreet geborduurd logo op 

de onderrand van het bed. De Prestige heeft een uniek slaapcomfort met 

extra zachte schouderzone en dubbele veerondersteuning. Te verkrijgen 

met ligvlak uit één stuk, zonder harde randen in het midden van het 

slaapoppervlak bij alle Continentale bedden en Nordic Seamless. Ver-

krijgbaar in alle standaard maten. Speciale maten kunnen op bestelling 

worden gemaakt. 

COMFORTNIVEAU

Beter Best
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Technische gegevens
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JENSEN SUPREME

TECHNISCHE GEGEVENS
1. Jensen StarRose of SoftLine III

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm met Jensen® Original Zonesysteem

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

ONDERSTEUNING

Kies tussen zacht, medium, stevig en extra stevig slaapcomfort.

De overtuiging dat zelfs het beste nog kan worden verbeterd is altijd een 

drijvende kracht geweest achter de ontwikkeling van onze producten. De 

Supreme is hier bij uitstek een voorbeeld van: dit bed, dat geïnspireerd 

is door de Noorse natuur, is het mooist in de wollen stoffen uit Innvik 

die speciaal voor de Supreme zijn ontworpen. Elke Supreme kleur is 

verkrijgbaar in een combinatie van stofpatronen. Een effen stof voor de box 

en het hoofdeinden en een rozenpatroon of een effen stof op de keerbare 

matras.

Supreme heeft Jensen Aloy® 3.0, ons meest geavanceerde en innovatieve 

veersysteem. Te verkrijgen met ligvlak uit één stuk, zonder harde randen in 

het midden van het slaapoppervlak bij alle Continentale bedden en Nordic 

Seamless. Verkrijgbaar in alle standaardmaten. Speciale maten kunnen op 

bestelling worden gemaakt. 

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

COMFORTNIVEAU

Beter Best
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Technische gegevens

SUPREME EPIC

CONTINENTAL (EXACT) 

TECHNISCHE GEGEVENS 
1. Jensen StarRose met Innergetic® Sonocore Latex.

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm met Jensen® Original Zonesysteem

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

ONDERSTEUNING

Kies tussen zacht, medium, stevig en extra stevig slaapcomfort.

De Jensen Supreme Epic lijkt niet helemaal op de rest van de Supreme collectie.

En waarom zou dat moeten? Het Epic bed is ontworpen om op te vallen. Hoewel, 

de kwaliteit en het vakmanschap staan, natuurlijk, op hetzelfde hoge niveau als 

de rest van de collectie. De combinatie van onze technisch meest geavanceerde 

uitvindingen en de unieke uitstraling van dit bed, creëert iets geheel nieuws.

Epic heeft Jensen Aloy® 3.0, ons meest geavanceerde en innovatieve veersysteem, 

Innergetic® Latex, dubbele veerbasis die wordt aangevuld met het Exact aanpassing 

systeem. Speciaal ontworpen hoofdbord en nachtkastjes.

Dit bed is in veel opzichten meer een eerbetoon aan ons erfgoed. Het eren van 

degenen die durven hun dromen te volgen. Dit is de Jensen Supreme Epic. 

Ontworpen met als doel je dromen te realiseren.

Alleen verkrijgbaar in 180 x 200/210 cm of 210 x 210 cm. Ook het matras uit één 

stuk en Sealmess is standaard. Inclusief Bluetooth verbinding voor gebruik van 

onze app. 

NY GENOMSKÄRNING

1

2

4

5

6

3

7

COMFORTNIVEAU

Beter Best
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JENSEN MØBLER / HILDING ANDERS NETHERLANDS
Linderveld 5, 7681 RA, Postbus 62,  

7680 AB Vroomshoop, The Netherlands

Telefoon: +31 (0) 546-666777 

E-mail: Jensen.Nederland@hildinganders.comwww.jensen-beds.com/nl
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fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds


