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Historia łóżek Jensen

PIONIERZY SNU OD 1947.
1947
1952
Wprowadzenie na rynek pierwszego materaca
sprężynowego o nazwie Svella.

1960

14 LUTY: Złożono Jensen, w tym czasie firma nazywała się
Jensen & Birkeland. Na początku głównymi produktami były
krzesła oraz sofy.

1955
Wprowadzonie sofy z funkcją spania – Siesta.

Zmiana nazwy firmy z Jensen &
Birkeland na Jensen & Co.

1975
Jensen kupuje Thors Fabrikker z Trondheim –
firmę, która produkuje 5000 materacy rocznie.

1980
NNa początku lat 80. podjęto decyzję o
skupieniu się wyłącznie na produkcji łóżek.

1989
Jan Trygve Jensen
obejmuje stanowisko
Dyrektora Zarządzającego
po tym, jak od 1984 roku
zajmował stanowisko
Kierownika Sprzedaży.

1990
Jensen robi nowy
krok w rozwoju
optymalnego komfortu
snu, rozpoczynając
ścisłą współpracę z
fizjoterapeutami.

1984
Nowa fabryka w Sand, na obrzeżach Svelvik,
rozpoczyna produkcję z 28 pracownikami. Rozpoczyna
się eksport łóżek do Danii.

1992
Wprowadzenie na rynek Jensen Vital, pierwszego
regulowanego łóżka na rynku. Kilka lat później można
kupić łóżka Jensen w Szwecji, Finlandii i Islandii.

1998
Rozpoczyna się rewolucja w komforcie snu. Oryginalny
System Strefowy Jensen cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno konsumentów, jak i innych producentów
materacy. Przeczytaj więcej na stronach 8–9.

2006
Jensen otrzymuje status „Super Marki” w Norwegii.

2010
Komfort snu został jeszcze bardziej poprawiony
dzięki wprowadzeniu na rynek zaawansowanego
technicznie systemu sprężyn Aloy®.

2014
Wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu
Jensen Exact Comfort Adjustment, umożliwiającego
dostosowanie twardości łóżka w zależności od aktualnych
potrzeb. Więcej na stronach 22–23.

2019
Przywitaj się ze swoim nowym regulowanym
łóżkiem. Dostosuj pozycję łóżka za pomocą
sterowania głosowego.

2020
System sprężyn Aloy® 3.0 zostaje wprowadzony na rynek.
Nasza najnowsza innowacja w zaawansowanych systemach
sprężyn. Opatentowany i ekskluzywny tylko dla Jensen. Więcej
na stronach 14–15.
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Wyprodukowano w Norwegii

Arne Krogh Jensen, sfotografowany na Jensen Vital – pierwszym regulowanym łóżku na rynku.

PRODUKOWANE W NORWEGII OD 1947.
Dziś Jensen może z dumą nazywać się wiodącą europejską

że nasze łóżka są „Made in Norway” świadczy o tym, że

marką łóżek i materacy. Nasza historia sięga 14 lutego 1947

nasze produkty zachowują najwyższe standardy jakości.

roku, kiedy fala optymizmu nawiedziła Norwegię po II wojnie

Jednocześnie reprezentują to, co najlepsze w skandynawskim

światowej. Ten optymizm był również charakterystyczny dla

designie. Łącząc inspirowane naturą materiały i tekstylia

rodziny Jensenów.

z ponadczasowymi kształtami. Tworzymy produkty

W czasach, gdy dostęp do materiałów był ograniczony, trzeba
było korzystać z tego, co już było. Pierwsze materace Jensen

zapewniające wspaniały komfort snu oraz, które pięknie
wyglądają.

były w rzeczywistości wykonane z końskiego włosia i waty.

Ze względu na naszą historię, dziedzictwo i nabytą wiedzę,

Oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło, ale najważniejsza

Jensen posiada wyjątkowe zdolności. Dlatego pozwalamy sobie

część żyje – nasza walka o optymalny komfort snu.

powiedzieć, że komfort snu w łóżku Jensen jest naprawdę

Chronimy nasze tradycję i nadal produkujemy wszystkie

nadzwyczajny.

nasze łóżka w pięknym Svelvik, w okręgu Vestfold. Fakt,

Niniejszy katalog jest publikowany przez Hilding Anders Norway AS. Treść oparta jest na faktach
i specyfikacjach konstrukcyjnych, które obowiązywały w momencie oddania do druku. Dane te
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względu na techniczny charakter procesu
drukowania kolory w tym katalogu mogą różnić się od kolorów łóżek w rzeczywistości.

Svelvik, Norwegia.
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Wiedza, rzemiosło i innowacyjny design

Jesteśmy pasjonatami łóżek od 1947
roku. Łączymy wiedzę, rzemiosło oraz
innowacyjne wzornictwo, aby zapewnić
Ci najwyższy możliwy komfort snu.
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Wiedza, rzemiosło i innowacyjny design

P ASJA DO R ZE MIOS ŁA.
Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w rzemiośle Jensen jest

sypialnie. Wiele z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku

daleko do przodu w rozwoju nowych produktów i funkcji. Łącząc

nosi sygnaturę Jensen. Dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni Nagrodą za

inspirowane naturą materiały i tekstylia z ponadczasowymi

Doskonałość Wzornictwa od Norweskiej Rady Wzornictwa.

kształtami, tworzymy produkty o wspaniałym komforcie snu, które
pięknie się prezentują.

Posiadamy doświadczenie, bogatą tradycję rzemieślniczą,

Łóżko to znacznie więcej niż tylko miejsce do spania. Jest częścią

Ci w zasypianiu. Z pasją dbamy o komfort snu, kładziemy duży nacisk

naszego codziennego funkcjonowania oraz stylu życia. Dlatego nasz

na jakość i design, a naszą uwagę skupiamy na przyszłości. Możesz

zespół programistów niestrudzenie pracuje nad znalezieniem nowych

nam zaufać w wypoczynku.

kompetencje i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam pomóc

i innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą elegancko łączyć łóżka i
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Nasze produkty są oznaczone „Swan Label”. Jest to oficjalne
oznakowanie ekologiczne krajów skandynawskich, które
nakłada surowe wymagania dotyczące wpływu produktu na
środowisko w całym jego cyklu życia.

Łóżka przyjazne dla środowiska

P RZ YJAZN Y DL A NAT UR Y . I CIE BIE .
W Jensen pielęgnujemy długą i dumną tradycję. Cenimy nasze

najdłuższy cykl życia. W procesie uzyskiwania certyfikatu „Swan

korzenie i nadal produkujemy wszystkie nasze łóżka w Svelvik

Label", wszystkie istotne oddziałowywania na środowisko związane

- tak jak zawsze to robiliśmy. Zależy nam na tym, aby nasze

z wyborem surowców, wytwarzaniem produktów, stosowaniem

działania były jak najbardziej zrównoważone i przyjazne dla

chemikaliów i recyklingiem są dokładnie oceniane.

otoczenia – dla naszego środowiska, naszych pracowników,
naszych klientów i przyszłych pokoleń.

„Swan Label" stawia przed nami jako producentami coraz surowsze

Dla nas jest rzeczą oczywistą, że łóżka, które tworzymy z myślą

zdrowia. Oznacza to, że firma Jensen nieustannie poszukuje lepszych

o przyszłości, powinny zapewniać jak najlepszy komfort snu, ale

materiałów i inteligentniejszych rozwiązań dla naszych produktów.

czujemy również wielką odpowiedzialność za tworzenie produktów,

Nie powinno to wpływać na jakość i komfort, ale powinno przybliżyć

które promują zdrowie, nie szkodzą środowisku i mają jak

nas do najbardziej odpowiedzialnych metod produkcji.

wymagania. To jest dobre dla środowiska, dla Ciebie i dla Twojego
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Łóżka przyjazne dla środowiska
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Łóżka przyjazne dla środowiska

ZROBILIŚMY JUŻ NIEZŁY INTERES.
Jesteśmy bardzo wybiórczy w doborze materiałów i współpracujemy
tylko z dostawcami, którzy spełniają nasze standardy jakości i
produkcji. Aby uniknąć marnotrawstwa, zamawiamy tkaniny w
specjalnych rozmiarach pasujących do naszych łóżek, aby było jak
najmniej odpadów.
Kolekcja Supreme składa się w szczególności z materiałów
nadających się do recyklingu i wielokrotnego użytku. I oczywiście
wszystkie tkaniny posiadają certyfikat „Swan Label". Ponadto wełny
używane w naszej kolekcji nadają się do recyklingu i ponownego
użycia, z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Drewno użyte w naszych ramach pochodzi z lasów certyfikowanych
przez FSC, a 30% aluminium użytego w sprężynach pochodzi
z recyklingu. Oczywiście złożyliśmy zobowiązanie do
zrównoważonego rozwoju i zmniejszyliśmy zużycie tworzyw
sztucznych o 16 ton w 2020 roku!
Powierzchnie wykonane z drewna, metalu lub tkaniny są
poddawane obróbce bez niezdrowych środków zmniejszających
palność lub innych szkodliwych chemikaliów. Łóżka przechodzą
test AEH pod kątem ergonomii, higieny i zrównoważonego rozwoju
w neutralnym szwajcarskim centrum testowym Good Night's
SleepLabs.
Nasze produkty są produkowane w Norwegii i charakteryzują się
dobrą trwałością, z pełną 5-letnią gwarancją i 25-letnią gwarancją
na pęknięcie stelaża lub sprężyny na wszystkich łóżkach.

A NADAL MAMY DUŻO DO ZROBIENIA.
Wiemy, że musimy być jeszcze mądrzejsi, aby sprostać nowym,
przyszłym wymaganiom. Na przykład wymóg, aby więcej części
łóżka można było wymienić w celu przedłużenia ich cyklu życia;
wymóg, że musimy wytwarzać nasze produkty w jeszcze bardziej
energooszczędny sposób; wymogi, którym mają sprostać nowe
warunki gwarancji, oznaczeń identyfikowalności i całego projektu .
Musimy zużywać mniej i zapewnić jak najdłuższy cykl życia naszych
produktów. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw przyszłym oczekiwaniom w zakresie zrównoważonej produkcji.
Dla natury i dla Ciebie.
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Powered by Jensen Sleep®

Właściwa regeneracja to klucz do dobrego
jutra. Potrzebujesz wysokiej jakości snu, aby
mieć energię w codziennym życiu, a komfort
snu jest niezbędny, aby obudzić się wypoczętym.
Nasze ciała potrzebują nocy, aby przygotować
umysł i ciało na świeże i szczęśliwe jutro.
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Powered by Jensen Sleep®

P O WERED BY JE NS E N S L E E P ®
Sen jest jednym z najważniejszych filarów zdrowia i dobrego

znacznie osłabia pamięć krótkotrwałą, podczas gdy dobry sen pomaga

samopoczucia – i paradoksalnie jest także jednym z najczęściej

zachować czujność i czujność. Dzięki temu łatwiej będzie Ci uniknąć

pomijanych czynników. Czy wiesz na przykład, że sen ma duży wpływ

stresu i wypadków. Wpłynie to również pozytywnie na Twój wygląd:

na Twoje zdolności umysłowe, fizyczne i emocjonalne? Czy sen

duże worki pod oczami to już przeszłość.

reguluje produkcję hormonów i dlatego jest decydującym czynnikiem,
jeśli chodzi o poczucie stabilności emocjonalnej? Że sen promuje

Sen ma również pozytywny wpływ na Twoje zdrowie w dłuższej

twoją kreatywność i zdolność uczenia się? Sen jest zdecydowanie

perspektywie. Istnieje wyraźny związek między przedłużającym

podstawową koniecznością. Coś, na co zawsze powinniśmy zwracać

się brakiem snu a zwiększonym ryzykiem zaburzeń psychicznych.

pełną uwagę.

Wykazano również, że sen wzmacnia układ odpornościowy i

Mimo to przywiązujemy niewielką wagę do dobrych nawyków spania.
W naszym życiu dominuje stres, niepokój i sztuczne światło. Dlatego
w firmie Jensen uważamy, że zawsze ważne jest, aby przypominać i
informować Cię o konsekwencjach złych nawyków spania – oraz o ile
lepiej poczujesz się Ty i Twoje ciało, jeśli wprowadzisz dobre nawyki
dotyczące snu.

SEN JEST KLUCZEM DO ZDROWEGO ŻYCIA.

zmniejsza ryzyko infekcji, stanów zapalnych i chorób naczyniowych.
Ponadto sprawia, że twoje ciało jest mniej zesztywniałe i wzmacnia
kości. Sen jest po prostu kluczem do tego, aby rano wstać
zregenerowanym i gotowym do rozpoczęcia produktywnego dnia.
Każdego dnia przez całe życie.
Wszyscy mamy wewnętrzny biologiczny rytm dnia i nocy, który
nieustannie się powtarza. Wpływa na to to, co jemy oraz jak długo
przebywamy w swietle słonecznym. Nasza potrzeba snu zmienia się

Jeśli przyjmiesz dobry rytm snu 7-9 godzin na dobę po wcześniejszym

i zmienia się w ciągu naszego życia. Dla osób, które mają problemy

zbyt krótkim śnie, wkrótce zaczniesz odczuwać pozytywne zmiany.

ze snem, istnieją różnego rodzaju wskazówki, jak odzyskać dobry

Przede wszystkim sprawi, że poczujesz się lepiej ze sobą, co ułatwi

rytm dobowy. Warto to robić w intensywnych czasach, w których

Ci radzenie sobie z relacjami rodzinnymi i sytuacjami zawodowymi.

sen nie jest priorytetem. W rzeczywistości sen to coś, na co

Sen jest również związany z pamięcią. Badania wykazały, że brak snu

powinniśmy poświęcać czas, a nawet być z tego dumni.
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Oryginalny System Strefowy Jensen®

STREFA
BA RDZIEJ MIĘKKA

STREFA
TWARDSZA

NIEBIAŃSKI SEN – KA Ż DEJ NOCY.
Oryginalny System Strefowy Jensen® zapewnia prawidłowe podparcie całego
ciała podczas odpoczynku i snu. Połączenie podparcia dolnej części pleców
z miękką strefą ramion zapewnia zupełnie nowe wrażenia podczas snu.
Podstawowa zasada naszego systemu strefowego jest tak samo oczywista, jak
naturalna: większość z nas jest szersza wokół bioder i ramion, podczas gdy
talia, w której znajduje się wiele organów ciała, jest cięższa i zwykle węższa.
Ponieważ zadaniem materaca jest utrzymywanie ciała, podział na strefy
zapewnia bardziej równomierne i wygodne podparcie, gdzie barki i biodra
zagłębiają się głębiej w materac, a talia zyskuje mocniejsze podparcie. Rezultat
jest taki sam, niezależnie od tego, czy śpisz na plecach, czy na boku.
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Oryginalny System Strefowy Jensen®

STREFA
BA RDZIEJ MIĘKKA

STREFA
TWARDSZA

STREFA
BA RDZIEJ MIĘKKA

Prawidłowa pozycja do spania.

MATERAC JEST ZA TWARDY

MATERAC JEST ZA MIĘ KKI

IDEALNY MATERAC

NA PLECACH

Biodra i ramiona nie zagłębiają się
w materac, co skutkuje zbyt małym
podparciem talii i dolnej części
pleców.

Ciało zagłębia się w materac
jak hamak. Kręgosłup nabiera
zakrzywionego kształtu.

Materac zapewnia równomierne i
wygodne podparcie ciała. Biodra i
ramiona zapadają się w materac,
który doskonale podtrzymuje talię
oraz dolną część pleców.

Najlepszą pozycją do spania jest
leżenie na plecach, biorąc pod
uwagę, że masz dobrze dobrany
materac lub regulowane łóżko.

Aby zapewnić dobry sen z komfortowym wypoczynkiem dla całego ciała, nasi eksperci zalecają spanie na boku lub na plecach. Inne
pozycje do spania będą bardziej obciążać Twoje ciało, zakładając, że fizycznie jesteś w stanie spać na boku lub plecach i że nie masz
żadnych problemów zdrowotnych ani utrudnień, które mogłyby to uniemożliwić. Często przyzwyczajenie się do nowej pozycji spania
zajmuje trochę czasu. Ale kiedy się tego nauczysz i twoje ciało się do tego przyzwyczai, odkryjesz, że śpisz spokojniej i czerpiesz
większe korzyści z godzin spędzonych w łóżku.
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Jensen® Aloy® 3.0

A L OY ® 3 .0 - N ASZ A N A JNOWS ZA INNOWACJ A
W Z AAW ANSOWANYCH SYSTEMACH S P R ĘŻ Y NOWY CH .
Aloy® 3.0 dba o całe ciało, łącznie z biodrami. Podobnie jak okolice ramion,
biodra są wysuniętą częścią ciała. Ścięgna otaczające biodra sprawiają, że są
one wyjątkowo wrażliwe na nacisk, gdy leżysz na boku.
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Jensen® Aloy® 3.0

O B U D Ź S I Ę WYP O C Z Ę T Y I
G O T OWY N A N O WY DZIE Ń .

1

Dzięki Aloy® 3.0 strefa bioder w systemie sprężynowym zyskuje lepszą nośność, jednocześnie pozwalając biodru

2

jeszcze głębiej zatopić się w materacu. Dla tych, którzy wolą spać na plecach, Aloy 3.0 zapewnia również wygodne
®

podparcie pleców. Połączenie Aloy® 3.0 i naszych starannie dobranych materiałów obiciowych zapewnia głębszy
komfort, który zapobiega zmienianiu pozycji i obracaniu się. Rezultatem jest głębszy i niezakłócony sen. System

3

Aloy® 3.0 jest opatentowany i dostępny wyłącznie dla firmy Jensen.

1
Sprężyna 1 zapewnia miękkość i wygodę,
aby ciało głębiej zapadało się w materac.

2

3

Sprężyna 2 dopasowuje się do
ciała i zapewnia stabilność.

Sprężyna 3 zapewnia
niezbędne podparcie.

Sprężyna 2 i 3 współpracują ze sobą, aby zmniejszyć nacisk na mięśnie, powodując
poprawę krążenia krwi. Rezultatem będzie głębszy i nieprzerwany sen.
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Jesteśmy dumni z naszych łóżekv

JESTE Ś MY DUMNI Z NASZYCH ŁÓŻ EK.
Oto kilka powodów.

ORYGINALNY SYETEM STREFOWY JENSEN® łączy miękką strefę
ramion z mocnym wsparciem dolnej partii pleców.
TECHNOLOGIA JENSEN POCKET ON POCKET we wszystkich
warstwach łóżka pozwala ciału bardziej zagłębić się w
materacu, jednocześnie zapewniając potrzebne podparcie.
Sprężyny kieszeniowe w dolnej części sprężyny
zapewniają stabilny komfort bez irytujących ruchów
bocznych (łóżka podwójne).
JENSEN ALOY® to nasz najlepszy i najbardziej elastyczny
system sprężyn, stale dostosowujący się do zmieniającej
się pozycji spania i rozkładu ciężaru ciała, z bardziej
miękką strefą ramion.
CAŁE POWIERZCHNIE DO SYPANIA Nasze łóżka kontynentalne
oraz łóżka Seamless Nordic posiadają całą powierzchnie
do spania, bez twardych krawędzi w środku (jest to jeden
materac). Technologia nadal pozwala na indywidualny
dobór stopnia twardości po obu stronach materaca.
STRETCH we wszystkich powierzchniach do spania pozwala
ciału zanurzyć się w łóżku i uzyskać wsparcie i ulgę dzięki
podzielonemu na strefy systemowi sprężynowemu.
MOŻLIWOŚĆ PRANIA Wszystkie pokrowce można prać w
temperaturze 60°C, co zapewnia optymalną higienę.
MADE IN NORWAY Wszystkie łóżka i materace Jensen są
projektowane i produkowane w Norwegii.
GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO JENSEN® Wszystkie łóżka Jensen
objęte są pięcioletnią pełną gwarancją oraz 25-letnią
gwarancją na uszkodzenia ramy i sprężyny.
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SWAN LABEL Większość produktów Jensen jest oznaczona
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środowisko. Każdy produkt oznaczony symbolem
Łabędzia musi również spełniać surowe wymagania
dotyczące wpływu produktu na środowisko przez cały
okres jego użytkowania – od surowców po utylizację lub
recykling.
PRZETESTOWANE I ZATWIERDZONE Łóżka Jensen są testowane i
zatwierdzane przez AEH, neutralny instytut badawczy w
Zurychu w Szwajcarii. Każde łóżko jest certyfikowane i
przechodzi dokładne testy pod kątem ergonomii, higieny,
i trwałości.
WIĘKSZOŚĆ NASZYCH DREWNIANYCH RAM POSIADA ZATWIERDZENIE
FSC®. FSC® zapewnia, że całe drewno jest pozyskiwane i
przetwarzane w odpowiedzialny i przyjazny środowisku
sposób.
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Wybierz odpowiednie łóżko

WYBIERZ ODPOWIEDNIE
ŁÓŻ KO.
Jest wiele rzeczy do rozważenia przed wyborem
nowego łóżka. W naszym asortymencie posiadamy
wiele różnych rodzajów łóżek.

1. MATERACE DWUSTRONNE
Posiadamy szeroką gamę odwracalnych materacy
o różnych właściwościach, które można stosować z
posiadanymi już ramami łóżek.

2. ŁÓŻ KA NORDIC
Spośród materacy dwustronnych kolejnym krokiem
w asortymencie łóżek Jensen jest łóżko Nordic. Nordic
posiada podwójny system sprężyn kieszeniowych
Jensen z technologią Jensen Pocket on Pocket.

3. ŁÓŻ KA KONTYNENTALNE
W łóżku kontynentalnym możesz doświadczyć
komfortu snu Jensen w najlepszym wydaniu dzięki
technologii Jensen Pocket on Pocket. Łóżko wyposażone
jest w podwójne materace z maksymalnie trzema
indywidualnymi systemami sprężyn Jensen Pocket.

4. ŁÓŻ KA REGULOWANE
Dzięki regulowanemu łóżku Jensen łóżko zyskuje
zupełnie nową funkcję. Daje to wiele nowych
możliwości osobistego komfortu. Dlaczego nie obejrzeć
niedzielnego filmu, siedząc na regulowanym łóżku
zamiast na kanapie w salonie?
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Linia Nordic Line
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Łóżko Ambassador Nordic, Beige 483. Wezgłowie Fenix Portrait.
Stolik Add-on dębowy. Lampy Add-on. Nogi Round slim, dębowe. Ławka Sit-on, dębowa.

Linia Nordic Line

LINIA
JENSEN NORDIC
Linia Jensen Nordic przekształca w sposób
płynny tradycyjne łóżko skandynawskie z dość
ciężkiego na elegancką koncepcję łóżka, którą
można łatwo dopasować do różnych sypialni.
Linia Jensen Nordic składa się z wygodnego
łóżka z oryginalnym systemem strefowym
firmy Jensen, technologii Pocket on Pocket i
pełnej powierzchni do spania bez dzielenia
materaca na dwa mniejsze w środku.
Koncepcja obejmuje szeroką gamę akcesoriów,
opartą na skandynawskich tradycjach
projektowych, w których jakość można
dostrzec w dobrym rzemiośle i doborze
materiałów. Akcesoria są proste i uniwersalne
oraz obejmują duży wybór nóg, zagłówków i
stolików nocnych.
Przeczytaj więcej o naszych poziomach komfortu
dla łóżek Nordic na stronach 46–50.
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Łóżka kontynentalne

ŁÓŻ KA KONTYNENTALNE
JENSEN
W łóżku kontynentalnym możesz doświadczyć
komfortu snu Jensen w najlepszym wydaniu
dzięki technologii Jensen Pocket on Pocket.
Łóżko wyposażone jest w podwójne materace z
maksymalnie trzema indywidualnymi systemami
sprężyn Jensen Pocket. Łóżka posiadają pełną
powierzchnię do spania bez dzielenia materaca na
dwa mniejsze w środku. Technologia nadal pozwala
na indywidualny dobór stopnia twardości po obu
stronach materaca.
Przeczytaj więcej o naszych poziomach komfortu dla
łóżek kontynentalnych na stronach 46–51.
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Łóżka kontynentalne

Łóżko kontynentalne Prestige, Nature 429, Wezgłowie Cozy, Nature 439. Stolik Eicon czarny. Nogi Eicon, czarne.
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Łóżka jensen z systemem exact comfort adjustment

ŁÓŻ KA JENSEN Z SYSTEMEM
EXACT COMFORT ADJUSTMENT
Niech Twój nastrój określi, czy potrzebujesz więcej wsparcia
czy ulgi. Dostosuj twardość swojego łóżka Nordic lub
kontynentalnego za pomocą jednego przycisku. Komfort
może być bardziej miękki lub twardszy.
Funkcja Jensen Exact Comfort Adjustment jest dostępna dla
łóżek Nordic i łóżek kontynentalnych.
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Dzięki naszej aplikacji Adjustable Sleep możesz łatwo dostosować
aż 22 poziomy twardości swojego łóżka za pomocą smartfona.

Łóżko kontynentalne Ambassador, Mole 167.
Wezgłowie Cozy. Stolik Charon, czarny.

Łóżka jensen z systemem exact comfort adjustment

+

TWARDSZY KOMFORT

–

ZMIĘKCZONY KOMFORT

=

POZYCJA PŁASKA
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Łóżka regulowane
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Łóżka regulowane

JENSEN DREAM
Regulowane łóżko może dać Ci swobodę
robienia innych rzeczy niż spanie, takich
jak czytanie książki lub oglądanie telewizji.
Wszystkie regulowane łóżka Jensen można
regulować zarówno po stronie wezgłowia, jak
i podnóżka. Jest to szczególnie korzystne dla
osób, które śpią na plecach - jeśli głowa i stopy
są lekko uniesione podczas snu, zmniejszy to
nacisk na dolną część pleców i będziesz mógł
bardziej się zrelaksować i spać lepiej. Łóżko
można regulować za pomocą dostarczonego
pilota lub aplikacji Appjustable.
Po wypróbowaniu regulowanego łóżka
prawdopodobnie nie będziesz chciał wracać do
zwykłego łóżka.
Jensen Dream to podstawowy model w
programie regulowanych łóżek Jensen. Dream
posiada funkcjonalny system z najważniejszymi
funkcjami. Jensen Dream Adjustable opiera
się na bezstopniowym systemie, który
można umieścić na podstawie łóżka lub mieć
przymocowany do nóg. Materac będący na
podstawie to materac dwustronny Jensen.
Przeczytaj więcej o naszych poziomach komfortu
dla łóżek Dream na stronach 46–47.

Dzięki funkcji Headrest dostosowujesz
swoje łóżko tak, aby szyja i głowa zawsze
znajdowały się we właściwej pozycji, gdy
siedzisz prosto.
Płynna regulacja góra/dół, dla części
wezgłowiowej regulowana jest
indywidualnie lub regulowana jest z
częścią dla nóg jednocześnie.
Istnieje możliwość połączenia dwóch
łóżek, dzięki czemu można je zsynchronizować i sterować jednym pilotem.

Dzięki naszej aplikacji do łóżek regulowanych możesz łatwo znaleźć i zapisać
swoją ulubioną pozycję.

Dostosuj pozycję łóżka za pomocą
sterowania głosowego.

Łóżko Dipomat Dream, Anthracite 476. Wezgłowie Fenix.
Stolik Add-on, czarny. Nogi Quadrangular, czarne.
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Łóżka regulowane
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Łóżka regulowane

JENSEN
AQTIVE II
Regulowane łóżko może dać Ci swobodę robienia
innych rzeczy niż spanie, takich jak czytanie
książki lub oglądanie telewizji. Wszystkie
regulowane łóżka Jensen można regulować
zarówno po stronie wezgłowia, jak i podnóżka.
Jest to szczególnie korzystne dla osób, które
śpią na plecach - jeśli głowa i stopy są lekko
uniesione podczas snu, zmniejszy to nacisk na
dolną część pleców i będziesz mógł bardziej się
zrelaksować i lepiej wypocząć. Łóżko można
regulować za pomocą dostarczonego pilota lub
aplikacji Appjustable.
Jensen Aqtive II jest elegancki i wygląda jak
łóżko kontynentalne, gdy jest nieaktywny.
Rozwiązanie techniczne skrywa rama łóżka
pokryta tkaniną.
Jensen Aqtive II jest wyposażony w podwójne
sprężyny zarówno w materacu dwustronnym,
jak i w podstawie. Konstrukcja nadaje łóżku
dużą stabilność. Za pomocą pilota lub naszej
aplikacji masz bezstopniową kontrolę wezgłowia
i części nożej łóżka, napędzaną przez dwa
mocne, ale praktycznie bezgłośne silniki
elektryczne.
Przeczytaj więcej o naszych poziomach komfortu
dla łóżek z funkcją Aqtive II na stronach 47–50.

Dzięki funkcji Headrest dostosowujesz
swoje łóżko tak, aby szyja i głowa
zawsze znajdowały się we właściwej
pozycji, gdy siedzisz prosto.
Przydatne światło zamontowane pod
łóżkiem można włączyć w nocy w razie
potrzeby, nie przeszkadzając przy tym
partnerowi.
Płynna regulacja góra/dół, dla części
wezgłowiowej regulowana jest
indywidualnie lub regulowana jest z
częścią dla nóg jednocześnie.
Istnieje możliwość połączenia dwóch
łóżek, dzięki czemu można je zsynchronizować i sterować jednym pilotem.

Funkcja pamięci do zapisywania
ulubionej pozycji.

Dzięki naszej aplikacji do łóżek regulowanych możesz łatwo znaleźć i
zapisać swoją ulubioną pozycję.

Dostosuj pozycję łóżka za pomocą
sterowania głosowego.

Łóżko Ambassador Aqtive II, Anthracite 481. Wezgłowie Cozy.
Stolik Add-on, brzozowy. Nogi Triangle, czarne. Lampy Add-on.
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Overmadrasser
Materace

ZEWNĘ TRZNA WARSTWA.
Odpowiednia nakładka na materac przyczynia się do jeszcze lepszego snu w nocy. Materace nawierzchniowe
powinny być miękkie i otulające, ponieważ to sprężyn strefowych zapewnia niezbędne podparcie, bez uczucia
przegrzewania. Projekt i dobór materiałów nie są pozostawione przypadkowi. Wszystkie modele naszych materacy
nawierzchniowych zostały ulepszone w celu zwiększenia elastyczności, piękna i miękkości. Dalszy rozwój
materiałów wypełniających umożliwia zwiększenie indywidualnej regulacji poprzez bardziej miękką i twardszą
stronę. Wybierz między Jensen SoftLine I, SoftLine II, SoftLine III, Jensen StarRose i Jensen TempSmart™.

M

Ø M E R KE
T
ILJ

Wszystkie materace nawierzchniowe Jensen są posiadają Swan Label, w trosce o Ciebie
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i środowisko. Każdy produkt oznaczony symbolem Swan Label musi również spełniać
31

00

surowe wymagania dotyczące wpływu produktu na środowisko przez cały okres jego użytkowania – od pozyskania surowców po utylizację lub recykling.
Pokrowce na materace są zdejmowane i można je prać. Wszystkie pokrowce na materace
nawierzchniowe Jensen można prać w temperaturze 60°C. Upewnij się, że sprawdziłeś
rozmiar bębna i maksymalną wagę wkładu dla swojej pralki. Pokrowiec wykonany jest
z wysokiej jakości włókien, które są w stanie odprowadzać duże ilości wody, co może
prowadzić do przegrzania i skurczenia się, jeśli bęben jest za mały. W razie wątpliwości
zalecamy pranie w pralni.
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Materace

SOFTLINE I / II / III
Zespół projektowy Jensen rozwinął tę kolekcję, wykorzystując jako punkt wyjścia
dziedzictwo i tradycje Norwegii. Pokrowce materacy zostały zainspirowane
tradycyjnymi norweskimi wzorami dziewiarskimi i detalami z norweskiego
stroju narodowego. Jensen SoftLine I i II posiada wypełnienie pianką Cellex.
SoftLine III posiada wypełnienie lateksowe Innergetic®. Bakterie i roztocza nie
lubią lateksu, co zapewnia czystszy i zdrowszy klimat w łóżku. SoftLine ma jedną
gładką i jedną ryflowaną stronę. Większość ludzi uważa, że ryflowana strona jest
bardziej miękka, natomiast gładka twardsza.
Wysokość: 8 cm / 9 cm / 9 cm

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ to materac nawierzchniowy z systemem termoregulacji,
który aktywnie równoważy zmiany temperatury, które mogą zakłócać sen.
Ta innowacyjna technologia składa się z milionów mikrokapsułek, które
nieustannie dostosowują się do temperatury Twojej skóry, pochłaniając,
przechowując i uwalniając nadmiar ciepła w razie potrzeby. W ten sposób
mikrokapsułki tworzą bufor chroniący przed przegrzaniem, a także zimnem i
utrzymują Cię w Twojej strefie komfortu, zapewniając w rezultacie doskonałą
jakość snu. Dlatego TempSmart™ jest idealny dla każdego, kto ma problem z
przegrzewaniem się podczas snu.
Wysokość: 9 cm

JENSEN STARROSE
Pokrowiec materaca jest wykonany z mieszanki materiałów, które zapewniają
fantastyczną miękkość w dotyku: Cairo, wysokiej jakości wiskoza, która
zapewnia najlepsze odprowadzanie wilgoci i regulację ciepła; oraz kaszmir,
naturalne włókno wełniane znane z doskonałego odprowadzania wilgoci i
regulacji ciepła, wplecione w wierzchnią warstwę. Dzięki temu Jensen StarRose
zyskuje ekskluzywny wygląd i styl. Te właściwości sprawiają, że tkanina jest
niezwykle komfortowa dla ciała i zapewnia wspaniałe i luksusowe wrażenia.
Wysokość: 10 cm

Więcej informacji i dokładnych
wymiarów znajdziesz na stroni
jensen-beds.com

SPLIT TOPPER
Nakładka na materac opracowana dla tych, którzy
mają regulowane łóżko i chcą mieć nakładkę
pokrywającą całe łóżko, aby uniknąć luki między
śpiącymi partnerami. Górna część nakładki jest
dzielona, co umożliwia podnoszenie lub opuszczanie
części wezgłowiowej łóżka bez przeszkadzania drugiej
połówce. Część dolna wygląda jak zwykła nakładka
na materac. Split Topper jest dostępny dla wszystkich
naszych materacy nawierzchniowych.
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Poduszka

NIE ZAPOMNIJ
O DOBREJ PODUSZCE.
Poduszka jest bardzo ważna. Powinna pasować do karku i wypełniać przestrzeń między
ramionami a głową. Nie powinna być za wysoka ani za niska.
Omawiając prawidłowe pozycje do spania najczęściej myślimy tylko o plecach. „Zapomniana”
część kręgosłupa – szyja – jest równie ważna. Jeśli szyja jest w niewłaściwej pozycji, wpływa
to na resztę pleców. Poduszka o odpowiedniej grubości uwydatni dobry materac, natomiast
niewłaściwa poduszka może zrobić coś zgoła przeciwnego. Wszyscy jesteśmy ukształtowani
inaczej, a to oznacza, że nie możemy wszyscy używać tej samej poduszki. Poduszka musi być
dopasowana do każdej osoby.

PODUSZKA
JENSEN PERFECTPILLOW

PODUSZKA
JENSEN TEMPSMART™

Poduszka Jensen PerfectPillow jest wypełniona

Poduszka Jensen TempSmart™ posiada funkcję

tysiącami kulek z włókien, które dopasowują się

termoregulacji, stale dostosowującą się do temperatury

do kształtu Twojej głowy. Wysokość i sprężystość

ciała poprzez pochłanianie, przechowywanie i uwalnianie

poduszki można modyfikować usuwając

nadmiaru ciepła. Utrzymując Cię w strefie komfortu, co w

wypełnienie, aż do uzyskania idealnego podparcia

rezultacie daje doskonałą jakość snu.

dla głowy i ramion.

PODUSZKA JENSEN TRAVELPILLOW
Jensen PerfectPillow w rozmiarze podróżnym
(27x47cm). Ukształtuj poduszkę tak, jak chcesz.
Dostarczana w torbie podróżnej z haftowanym logo
Jensen. Można prać w 60°C.
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Prześcieradło jensen softsheet

PRZEŚCIERADŁO
JENSEN SOFTSHEET
Jensen SoftSheet jest wykonany ze 100% satyny
bawełnianej w bardzo wysokiej jakości. Bawełna
daje uczucie miękkości i jedwabistości na skórze.
Prześcieradło idealnie pasuje do nakładek na materac
Jensen. Są również dostępne dla nakładek typu Split
Topper. Jensen Soft Sheet posiada atest EU-flower i jest
zatwierdzony przez Oeko-Tex.
Dostępny w kolorze białym. Można prać w 60°C.

PRZEŚCIERADŁO
OCHRONNE SOFTPROTECT

PRZEŚCIERADŁO OCHRONNE
TEMPSMART™ PROTECT
Jensen TempSmart™ Protect chroni nakładkę i
równoważy zmiany temperatury, które mogą zakłócać
sen, zapewniając jednocześnie optymalny komfort

Utrzymuje nakładkę bezpieczną i czystą oraz zmniejsza jej zużycie.

odpoczynku. TempSmart™ Protect stale dostosowuje

Chroni nawierzchnię materaca przed plamami i zabrudzeniami,

się do temperatury ciała, pochłaniając, przechowując

a jednocześnie zapewnia optymalny komfort snu. Można prać w

i uwalniając nadmiar ciepła. Można prać w 60°C. Po

60°C. Po rozpakowaniu produktu możesz używać opakowania jako

rozpakowaniu produktu możesz używać opakowania jako

torby na zakupy.

torby na zakupy.
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Mniejsze łóżka

Łóżko Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Wezgłowie Fenix Decor. Stolik Charon, dąb bielony.
Lampa TableLamp. Nogi Triangle, matowe czarne. Taca śniadaniowa Add-on, czarna.
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Mniejsze łóżka

LEPSZA JAKOŚĆ Ż YCIA W SYPIALNI –
NIEZALE Ż NIE OD WIELKOŚ CI.
Ponieważ świat się zmienia, tak samo zmienia się nasz pogląd na to, jak żyć. Liczba pojedynczych
gospodarstw domowych rośnie, zwłaszcza w ośrodkach miejskich, ponieważ coraz więcej osób
preferuje niezależny styl życia.

INTELIGENTNY DEKOR ZACZYNA SIĘ OD SYPIALNI.
To tutaj zyskujesz niezbędny odpoczynek, który stanowi podstawę dobrego dnia. W ciągu roku
spędzamy w łóżku średnio 2745 godzin, więc niech to się liczy! Często sypialnie w jednoosobowych
gospodarstwach domowych są mniejsze i nakładają ograniczenia na dostępne opcje wystroju.
Właściwy dobór łóżka jest oczywiście najwyższym priorytetem. Jensen oferuje duży wybór
wygodnych łóżek pojedynczych, które zajmują niewiele miejsca bez uszczerbku na jakości. Możesz
również dodać funkcjonalny zagłówek, który poprawi twoją pozycję siedzącą, gdy na przykład
chcesz czytać w łóżku lub oglądać ulubione seriale. Po wybraniu odpowiedniego łóżka do swojej
przestrzeni i indywidualnych potrzeb związanych ze spaniem, możesz stworzyć spersonalizowane
rozwiązanie do spania z dopasowanymi stolikami nocnymi i funkcjonalnym oświetleniem. Jensen
ma duży wybór akcesoriów, które dodają „coś więcej” do każdej sypialni.
Więcej informacji i dokładnych
wymiarów znajdziesz na stronie
jensen-beds.com

Łóżko kontynentalne Ambassador, Beige 483. Wezgłowie Fenix Manor.
Stolik Charon, dąb bielony. Nogi Round slim, dąb bielony.
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Akcesoria

T O C OŚ WIĘ C EJ.
Szczegóły są dla nas ważne. To ten mały
dodatek, który robi tak wiele, aby stworzyć
najlepsze wrażenie. Dlatego tak wiele czasu
poświęciliśmy na rozwój naszej oferty
akcesoriów, która w ostatnich latach znacznie
się powiększyła. Możemy teraz zaoferować
kompletne rozwiązanie. Wszystko po to, aby
uzyskać ten wyjątkowy efekt.
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Więcej informacji i dokładnych
wymiarów znajdziesz na stronie
jensen-beds.com

Łóżko kontynentalne Ambassador, Mole 167. Wezgłowie Cozy.
Taca śniadaniowa Add-on, czarna. Add-on Pocket, Mole 167.

Akcesoria
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1. NOGI QUADRANGULAR

5. NOGI ROUNDED ALUMINIUM

9. NOGI EICON

14 lub 23 cm. Dąb olejowany, czarny
lub bielony.

(śr. 54mm). 14 lub 23 cm.

18 cm. Dąb olejowany, czarny lub
bielony.

2. NOGI ROUNDED SLIM
14 cm. Dąb olejowany, dąb bielony,
lakierowana na czarno proszkowo
stal, stal polerowana lub mosiądz
matowy.

3. NOGI ROUNDED SLIM
18 cm. Dąb olejowany, dąb bielony,
lakierowana na czarno proszkowo
stal, stal polerowana lub mosiądz
matowy.

4. NOGI ROUNDED
29 cm. Dąb olejowany, czarny lub
bielony.

6. NÓŻ KI WSPIERAJĄ CE (X2)
Dla systemów - 4 legs solution.
Dostępne dla wysokości: 14, 18 i
23–29 cmm.

10. COKÓŁ MISTRAL
14 cm. Dąb olejowany, czarny lub
bielony.

7. NOGI TRIANGLE

11. COKÓŁ

Matowe aluminium pokryte
mosiądzem, czarne lakierowane
proszkowo, czarne polerowane lub
aluminium polerowane. 14 cm.

Laminowana rama łóżka. 14 cm.
Biała czy czarna.

8. NOGI EICON
14 cm. Dąb olejowany, czarny lub
bielony.

Prosimy o kontakt z firmą Jensen w sprawie dostępności nóg o długości 29 cm.
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Akcesoria

Stolik Add-on, dębowy. Wezgłowie Fenix Portrait. Noga Round slim, dębowa.
Więcej informacji i dokładnych wymiarów znajdziesz na stronie jensen-beds.com
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Akcesoria

Stolik nocny Eicon, dąb bielony. Wezgłowie Fenix Manor.

TableLamp. Stolik nocny Plania, dąb.

MIEJSCE NA WSZYSTKO.
Add On Pocket zapewnia łatwy dostęp i
przechowywanie Twojej ulubionej książki i telefonu
przy łóżku. Antypoślizgowy materiał utrzymuje
kieszeń Add On stabilnie. Dostępne we wszystkich
tkaninach łóżka Jensen. 

Wezgłowie Fenix Decor. Stolik nocny Charon, czarny.

Add-on Pocket.
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Akcesoria

Wezgłowie Fenix Portrait. Stolik nocny Add-on Floor, brzoza. Lampa Add-on.

Stolik nocny Eicon Wall, dąb.
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Akcesoria

Stolik nocny Charon, dąb.
Wezgłowie Diva. Stolik nocny Charon, czarny. TableLamp.

Wezgłowie Fenix Plus. Stolik nocny Charon, czarny. TableLamp.

Wezgłowie Cozy.
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Akcesoria

Wezgłowie Fenix. Stolik nocny Add-on, czarny.
Wezgłowie Adjustable Back. Stolik nocny Eicon, dąb bielony.
Stolik nocny Add-on Floor, dąb. Taca śniadaniowa Add-on, dąb.

Więcej informacji i dokładnych
wymiarów znajdziesz na stronie
jensen-beds.com

ŚNIADANIE W ŁÓŻKU?
Gdy rozłożysz nogi to masz solidny i funkcjonalny
stolik, idealny na śniadanie w łóżku. Po złożeniu nóg
otrzymujesz elegancką tacę do serwowania.
Dzięki regulowanemu zagłówkowi Jensen - Adjustable
Back możesz wygodnie siedzieć przy filiżance kawy i
przeglądać poranne wiadomości.
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Akcesoria

Wezgłowie Fenix Portrait. Stolik nocny Add-on, dąb. Lampy Add-on.

Stolik nocny Add-on Floor, czarny.

Wezgłowie Cozy. Stolik nocny Charon, czarny. Otomana Saturn.

Stolik nocny Eicon Tall, dąb bielony.

Ławka Sit-on, dąb bielony.
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Tkaniny
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Tkaniny

TKANINY INSPIROWANE
NATURĄ .
Najpiękniejsze inspiracje naturą wprowadzą do
Twojej sypialni wewnętrzny spokój. Wybraliśmy
ekskluzywne tekstylia najwyższej jakości od
najlepszych wiodących dostawców.
W kolekcji Supreme używamy przede wszystkim
materiałów nadających się do recyklingu oraz
wielokrotnego użytku. Oczywiście wszystko z
etykietą Swan Label. Wełny użyte w tej kolekcji
nadają się również do przetworzenia i ponownego

DIPLOMAT

FIRST

użycia oraz są przyjazne srodowisku.

ANTHRACITE (471)

BEIGE (472)

ANTHRACITE (476)

GREY (477)

PETROL (478)

GREEN (479)

43

ANTHRACITE (481)

GREY (482)

BEIGE (483)

BLUE (484)

VELOUR BEIGE (366)

VELOUR MOLE (167)

VELOUR GREY (168)

VELOUR BLUE (369)

NATURE (429)

WEZGŁOWIE NATURE (439)

LIGHT GREY (427)

WEZGŁOWIE LIGHT GREY (437)

DARK GREY (426)

WEZGŁOWIE DARK GREY (436)

GREEN (428)

WEZGŁOWIE GREEN (438)

ANTHRACITE (425)

WEZGŁOWIE ANTHRACITE (435)

PRESTIGE

AMBASSADOR

Textiles
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SUPREME / SUPREME EPIC

Textiles

EVENING ANTHRACITE (330)

EVENING ANTHRACITE (157)

EVENING ANTHRACITE (158)

OYSTER GREY (320)

OYSTER GREY (161)

OYSTER GREY (162)

NATURAL BEIGE (301)

NATURAL BEIGE (159)

NATURAL BEIGE (160)

GOLDEN SAND (310)

GOLDEN SAND (163)

GOLDEN SAND (164)

MISTY MINT (329)

MISTY MINT (165)

MISTY MINT (166)

MIDNIGHT BLUE (328)

MIDNIGHT BLUE (336)

MIDNIGHT BLUE (176)
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Dane techniczne

JENSEN FIRST

First jest modelem wprowadzający do kolekcji Jensen Supreme. To produkt
o dużym komforcie snu w rozsądnej cenie.
Pełna powierzchnia do spania na wszystkich łóżkach kontynentalnych oraz
Nordic Seamless. Dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach.

1

DANE TECHNICZNE

2

1. Jensen SoftLine I

3

2. Jensen Intro Pocket 12,5 cm z Jensen® Original Zone
3. Cellex XS 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4
TWARDOŚCI
Wybierz pomiędzy średnim, twardym i bardzo twardym komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobry

Najlepszy

REVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

DREAM

Dane techniczne

JENSEN DIPLOMAT

Jensen Diplomat ma system sprężyn Sense Pocket z wbudowanym
podparciem dolnej części pleców. Łóżko ma podwójne szwy i do
wyboru są cztery recyklingowane tkaniny. Pełna powierzchnia
do spania na wszystkich łóżkach kontynentalnych oraz Nordic

1

Seamless. Dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach oraz w
wymiarach niestandardowych specjalne zamówienie.

2

DANE TECHNICZNE
1. Jensen SoftLine I

3

2. Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm z Jensen® Original Zone
3. Cellex XS 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4

5. Jensen Reflect Pocket 7. 5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

TWARDOŚ CI

5

Wybierz pomiędzy miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym
komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobry

REVERSIBLE

Najlepszy

NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

DREAM

AQTIVE II
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Dane techniczne

JENSEN AMBASSADOR

Jensen Ambassador został wprowadzony w 1996 roku i wciąż się
rozwija. Obecnie jest to jeden z najbardziej renomowanych produktów
Jensen. Ambassador ma wyjątkowy komfort snu z wyjątkowo miękką
strefą ramion i podwójnym wsparciem sprężynowym, a wszystko to
w eleganckim designie. Występuje w 8 kolorach. Cztery tkaniny są

1

poddawane recyklingowi i nadają się do dalszego recyklingu. Pełna
powierzchnia do spania na wszystkich łóżkach kontynentalnych oraz
Nordic Seamless. Dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach
oraz w wymiarach niestandardowych specjalne zamówienie.

2

DANE TECHNICZNE

3

1. Jensen SoftLine II
2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm z Jensen® Original Zone
3. Cellex XS 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

TWARDOŚ CI

5

Wybierz pomiędzy miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym
komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobry

Najlepszy

REVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II

Dane techniczne

JENSEN PRESTIGE

Jensen Prestige ma nowoczesny design i jest dostarczany z ekskluzywnymi tkaninami z Beaulieu. Tkaniny te podlegają recyklingowi. Jensen
Prestige ma podwójne szwy i piękne podwinięte obszycia na materacu
dwustronnym oraz dyskretnie wyszyte logo na dolnej krawędzi łóżka.
Prestige zapewnia wyjątkowy komfort snu dzięki wyjątkowo miękkiej
strefie ramion i podwójnemu wsparciu sprężyn. Pełna powierzchnia do

1

spania na wszystkich łóżkach kontynentalnych oraz Nordic Seamless.
Dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach oraz w wymiarach
niestandardowych specjalne zamówienie.

2

DANE TECHNICZNE

3

1. Jensen SoftLine III
2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm z Jensen® Original Zone
3. Cellex XS 4 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

4

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

TWARDOŚCI

5

Wybierz pomiędzy miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym
komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobry

Najlepszy

REVERSIBLE

NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II
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Dane techniczne

JENSEN SUPREME

Wiara w to, że nawet to, co najlepsze, można ulepszyć, zawsze była główną
siłą napędową rozwoju naszych produktów. Model Supreme odzwierciedla
to bardziej niż jakiekolwiek inne łóżko: inspirowane norweską naturą,
wełniane tkaniny z Innvik zostały specjalnie zaprojektowane dla tego łóżka.
Każdy kolor dostępny jest w różnej kombinacji tkanin. Gładka tkanina na
łóżka i zagłówki oraz różany wzór bądź gładka tkanina na dwustronny
materac.

1

Supreme ma Jensen Aloy® 3.0 nasz najbardziej zaawansowany i
innowacyjny system sprężyn. Pełna powierzchnia do spania na wszystkich
łóżkach kontynentalnych oraz Nordic Seamless. Dostępne we wszystkich
standardowych rozmiarach oraz w wymiarach niestandardowych specjalne
zamówienie.

2
3

DANE TECHNICZNE
1. Jensen StarRose lub SoftLine III
2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm z Jensen® Original Zone

4

3. Innergetic® Latex 3 cm
4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

TWARDOŚ CI
Wybierz pomiędzy miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym
komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobry

Najlepszy

REVERSIBLE
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NORDIC

NORDIC SEAMLESS

CONTINENTAL

AQTIVE II

Dane techniczne

SUPREME EPIC

Jensen Supreme Epic nie do końca przypomina resztę kolekcji Supreme. A
dlaczegóż miałoby to robić? Łóżko Epic zostało zaprojektowane tak, aby się
wyróżniać. Choć jakość i solidne wykonanie są oczywiście na tym samym
wysokim poziomie, co reszta kolekcji, to właśnie połączenie naszych najbardziej
zaawansowanych technicznie odkryć i unikalnego projektowania tego łóżka tworzy
coś zupełnie nowego.
Łóżko Epic posiada Jensen Aloy® 3.0, nasz najbardziej zaawansowany i
innowacyjny system sprężyn, Innergetic® Latex, podwójną podstawę sprężynową,

1

która jest uzupełniona systemem dokładnej regulacji. Ponadto posiada specjalnie
zaprojektowane wezgłowie i stoliki nocne.
To łóżko pod wieloma względami jest hołdem dla naszego dziedzictwa.
Uhonorowanie tych, którzy podążają za swoimi marzeniami. To jest Jensen
Supreme Epic. Zaprojektowany z myślą o realizacji Twoich pragnień.
Dostępne tylko w wymiarach 180 x 200/210 cm lub 210 x 210 cm. Pełna
powierzchnia do spania jest standardowa dla 210 x 210. W zestawie połączenie
Bluetooth.

2
3
4

5
NY GENOMSKÄRNING

DANE TECHNICZNE
1. Jensen StarRose z Innergetic® Sonocore Latex

6

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm z Jensen® Original Zone
3. Sonocore Innergetic 4 cm / Innergetic® Latex 3 cm

7

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

TWARDOŚ CI
Wybierz pomiędzy miękkim, średnim, twardym i bardzo twardym
komfortem snu.

POZIOM KOMFORTU
Dobra

Najlepsza

CONTINENTAL

51

VERSION: PL-SUPR-2021-09
PRODUCTION: R3 REKLAMBYRÅ, WWW.R-3.SE

fb.com/jensenbeds

HILDING ANDERS NORWAY AS

pinterest.com/jensenbeds

Box 19, N-3061 Svelvik, Norge

@jensenbeds_official
linkedin.com/company/jensen-beds

www.jensen-beds.com

Tel: +47 33 78 49 50
E-mail: info.no@hildinganders.com

