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PIONJÄRER INOM SÖMN SEDAN 1947

1955
Bäddsoffan Siesta lanseras.

1947
14 FEBRUARI: Jensen grundas och heter vid starten Jensen & 
Birkeland. I början är huvudprodukterna soffor och stolar.

1992
Jensen Vital lanseras - marknadens första ställbara säng. 
Ett par år senare kan man köpa Jensen sängar i Sverige, 
Finland och på Island. 

1998
Nu lanseras zonsystemet, en revolution inom liggkomfort 

som väcker stort intresse hos både kunder och andra 
sängproducenter. Läs mer på sidorna 12-13. 

1989
Jan Trygve Jensen  

tar över som VD  
efter att ha varit 

säljchef sedan  
1984.

2020
Aloy® 3.0  lanseras - vår senaste innovation inom avancerade 
fjädersystem. Patenterat och exklusivt för Jensen.  
Läs mer på sidorna 14-15.

2006
Jensen blir ett Super Brand i Norge. 

2014
Innovationen Jensen Exact Comfort Adjustment lanseras 
och gör det möjligt att styra fastheten i sängen beroende 
på dagsform. Läs mer på sidorna 22-23.

1984
Den nybyggda Jensenfabriken på Sand utanför Svelvik 
i Norge har 28 anställda. Året efter börjar Jensen 
exportera sängar till Danmark. 

1975
Jensen köper Trondheimföretaget Thors Fabrikker 

som producerar 5 000 madrasser om året.

1980
I början av 1980-talet beslutas att fokus ska 

riktas främst mot produktion av sängar.

1990
Jensen tar nästa 

steg mot optimal 
liggkomfort genom 

att inleda ett nära 
samarbete med en 

fysioterapeut. 

2010
Liggkomforten förbättras ytterligare när det tekniskt 
avancerade Aloy®-fjädersystemet lanseras.

1952
Den första fjädermadrassen Svella lanseras. 

1960
Företaget byter namn från Jensen & Birkeland till Jensen och Co.

Historia

2019
Säg hej till din nya ställbara säng. Justera  
sängens position med hjälp av röststyrning.
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Denna katalog utges av Hilding Anders Norway AS. Innehållet 
är baserat på fakta- och konstruktionsspecifikationer, som 
är aktuella vid tryckningstillfället och kan ändras utan 
föregående meddelande. Några färger kan avvika från 
originalet på grund av tryckningstekniska orsaker. Svelvik, Norge.

Idag kan Jensen med stolthet kalla sig Europas ledande 
varumärke inom sängar och madrasser. Vår historia sträcker 
sig tillbaka till 14 februari 1947, där man i kölvattnet av andra 
världskriget upplevde en gryende optimism i Norge. En optimism 
som också var mycket beskrivande för familjen Jensen. 

I en tid där tillgången på material var mycket begränsad, 
använde man det som fanns. De allra första madrasserna från 
Jensen var faktiskt uppbyggda med tagel och bomullsvadd. 
Sedan den tiden har naturligtvis mycket förändrats, samtidigt 
som det viktigaste lever vidare, vår strävan efter den optimala 
liggkomforten.

Vi håller stolt på våra rötter och tillverkar fortfarande alla våra 
sängar i natursköna Svelvik, i fylket Viken. Att våra sängar 
är Made in Norway är en kvalitetsstämpel som visar att våra 
produkter är av bästa kvalitet. Samtidigt representerar dessa 
det bästa i skandinavisk design.

Vår historia, vårt arv och förvärvade kunskaper ger oss en unik 
kompetens. Därför kan vi tillåta oss att säga att liggkomforten i 
en Jensensäng är något utöver det vanliga!

Arne Krogh Jensen, fotograferad i Jensen Vital - marknadens första ställbara säng.

Made in Norway

  

MADE IN NORWAY SEDAN 1947
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Vi har varit passionerade sängtillverkare 
sedan 1947. Vi kombinerar kompetens, 
modernt hantverk och innovativ design 
för att ge dig bästa möjliga liggkomfort.

Expertis, hantverk och innovativ design
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Med mer än 70 års hantverkserfarenhet ligger vi på Jensen långt fram 
i utvecklingen av nya produkter och funktioner. Genom att kombinera 
våra naturligt inspirerade material och textilier med ett tidlöst 
designspråk skapar vi produkter med en fantastiskt avslappnande 
komfort, som också är vackra att titta på!

Sängen är så mycket mer än ett ställe där du sover. Den är en del 
av livet och vår livsstil. Därför jobbar vår utvecklingsavdelning 
kontinuerligt med att hitta nya, innovativa lösningar för hur sängen 
och sovrummet kan användas. Många av branschens mest innovativa 

produkter bär Jensens signatur. Två gånger har vi blivit belönade med 
Norska designrådets pris ”Pris för God Design”. Detta underbygger vår 
filosofi, att ett bra liv är beroende av god sömn och vila.

Vi har erfarenheten, den genuina hantverkstraditionen, kompetensen 
och de innovativa lösningarna som gör att vi kan hjälpa dig med din 
sömn. Vi har ett passionerat förhållande till liggkomfort, stort fokus 
på kvalitet och design, samt våra blickar riktade mot framtiden och 
morgondagens behov. Du kan alltid räkna med Jensen när det gäller 
din sömn.

MED PASSION FÖR HANTVERKET.

Expertis, hantverk och innovativ design
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Miljøvennlige senger

Våra produkter är Svanenmärkta. Detta är den officiella 
nordiska miljömärkningen som ställer hårda krav på hur 
en produkt får påverka naturen, under hela dess livscykel.

Miljövänliga sängar

MILJØMERKET

 2031                   
0034
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Vi på Jensen har ett långt och stolt arv att föra vidare. Vi värnar om 

våra rötter och producerar fortfarande alla våra sängar i Svelvik. 

Det är viktigt för oss att vår verksamhet ska vara så hållbar och 

miljövänlig som möjligt - både för vår omgivning, våra anställda, 

våra kunder - och för framtida generationer. 

För oss är det självklart viktigt att utveckla framtidens produkter 

med optimal sovkomfort, men vi känner ett stort ansvar för att våra 

produkter är hälsofrämjande, att vår produktion inte skadar naturen 

och att produkterna har längst möjliga livslängd.

I processen fram mot att få en Svenenmärkning utvärderas alla olika 

miljöaspekter noga, både vad gäller uttag av råvaror, produktion av 

produkten, användning av kemikalier och återvinning.

Svanen ställer ständigt hårdare krav på oss som producenter. Det 

är bra för miljön, för dig och din hälsa. Och det gör att vi på Jensen 

hela tiden söker efter ännu bättre material och smartare lösningar 

för våra produkter. Detta ska inte ske på bekostnad av kvalitet och 

sovkomfort, men ska likväl ta oss mot en så ansvarsfull produktion 

som möjligt.

VÄNLIG  MOT NATUREN.  OCH DIG.

Miljövänliga sängar
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Miljövänliga sängar
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VI GÖR MYCKET.

Vi är kräsna i våra materialval, och vi samarbetar enbart med 
leverantörer som uppnår vår standard för kvalitet och produktion.
För att reducera svinn beställer vi textil i specifika längder och 
bredder anpassat till våra sängar. På så sätt säkrar vi att vi ger 
upphov till minimalt med avfall. 

Supremekollektionen består företrädesvis av återvinningsbara 
och återanvändningsbara textiler. Och alla textiler är självfallet 
Svenenmärkta. Ulltextilerna i kollektionen är förutom att de är 
återvinnings- och återanvändingsbara ett bra miljöval på det stora hela.

Träet i sängramarna kommer från miljöcertifierade skogar, 
certifierade av FSC®, och 30% av aluminiumet i fjädrarna är 
återvunnet. Vi gav löfte om att använda mindre plast och under 
2020 minskade vi vår användning med hela 16 ton! 

Ytor av trä, metall och textil är behandlade utan hälsofarliga 
flamskyddsmedel eller andra skadliga kemikalier. Sängarna AEH-
testas även hos det neutrala schweiziska testcentret Good Night's 
SleepLabs för att säkerställa att de matchar kraven inom ergonomi, 
hygien, sängklimat och hållbarhet.

Våra produkter produceras i Norge och har god hållbarhet, med fem 
års totalgaranti och 25 års garanti mot ram- eller fjäderbrott på alla 
våra sängar. 

OCH VI BEHÖVER GÖRA MER.

Vi vet att vi behöver tänka ännu smartare för att möta nya krav 
som kommer. Krav som att delar av sängar ska kunna bytas 
ut och repareras för att öka livslängden, krav om att minska 
energiåtgången i produktionen, krav som innefattar nya regler för 
garantier, märkning med spårbarhet och cirkulär design. Vi måste 
förbruka mindre resurser och ta ansvar för att våra produkter 
håller så länge som möjligt.

Vi lovar att göra vårt bästa för att leva upp till framtidens krav på 
hållbar produktion.

För naturen, och för dig.

Miljövänliga sängar

MILJØMERKET

331                   0
34
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En rejäl återhämtning är nyckeln till en bra 
morgondag. Du behöver god sömn för att få 

energi i ditt dagliga liv, och då behöver du sova 
bekvämt och vakna utvilad. Kroppen behöver 
nattsömnen för att kunna förbereda kroppen 

och sinnena på en glad och hälsosam morgon.

Powered by Jensen Sleep®
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POWERED BY  JENSEN SLEEP ®

Sömn är en av de viktigaste grundstenarna för hälsa och 
välmående - och paradoxalt nog en av de mest förbisedda 
faktorerna. Visste du till exempel att sömn i stor grad påverkar 
både ditt mentala, fysiska och emotionella mående? Att sömnen 
reglerar hormonproduktion och därför är en avgörande faktor 
när det gäller att känna sig känslomässigt stabil. Att den hjälper 
din kreativitet och förmåga till inlärning. Sömn är rätt och slätt en 
grundläggande faktor i livet som alltid bör få fokus och prioritet.

Detta till trots försummas goda sömnvanor. I stället kontrolleras 
vi av stress, prestationsångest och konstgjord belysning. För oss på 
Jensen är det därför alltid viktigt att påminna om och informera om 
konsekvenserna av dåliga sömnvanor - och hur mycket bättre du och 
din kropp mår när du har goda sömnrutiner.

SÖMN ÄR NYCKELN TILL ETT SUNT LIV.
Om du upprätthåller en god sömnrytm på 7-9 timmar per natt, 
från att tidigare ha sovit för lite, kommer du snabbt att märka 
positiva skillnader. Först och främst kommer det göra att du känner 
dig bättre känslomässigt, något som kan leda till att du hanterar 

familjeförhållanden och arbetssituation lättare. Sömn sätts också 
i samband med minnet. Studier har visat att sömnbrist i stor grad 
försämrar korttidsminnet, medan god sömn hjälper dig att vara både 
vaken och klar. Konsekvensen blir att du har lättare att undvika stress 
och onödiga olyckor. Även ditt utseende kan förbättras om påsarna 
under ögonen blir ett minne blott.

Sömn har också en långsiktigt positiv effekt på din hälsa. Det är 
ett klart samband mellan långvarig sömnbrist och ökad risk för 
psykiska åkommor. Sömnen stärker också ditt immunförsvar och 
har visat sig reducera risken för infektioner, inflammationer och 
hjärt- kärlsjukdomar. Dessutom blir kroppen mindre stel och skelettet 
stärks. Sömn är kort sagt nyckeln till att stiga upp på morgonen och 
starta en produktiv dag. Varje dag, hela livet. 

Vi har alla en biologisk dygnsrytm som ständigt upprepas. Den 
påverkas av vad vi äter och på vilket sätt vi utsätts för ljus och 
mörker. Vårt sömnbehov varierar och förändras under hela livet. För 
den som kämpar med sömnproblem finns det flera tips för att hitta 
tillbaka till en god sömnrytm. Det är värt det, i den hektiska tid vi 
lever i där sömn inte prioriteras. Sömn är faktiskt något vi alla bör 
sätta av tid för, och till och med vara stolta över.

Powered by Jensen Sleep®
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MJUKARE 
ZON

FASTARE 
ZON

Jensen® Original ZonSystem

HIMMELSK SÖMN – VARJE NATT
Jensens zonsystem ger rätt stöd till hela kroppen när du vilar och sover. 
Svankstöd i kombination med mjuk skulderzon ger en optimal sovupplevelse. 

Zonsystemets princip är lika självklar som naturlig. De flesta är bredare över 
höfter och axlar, samtidigt som midjan är tyngst och på många smalare. 
Eftersom madrassens uppgift är att bära upp kroppen, ger den zonindelade 
madrassen ett jämnare och bekvämare stöd, där axlar och höfter sjunker 
något djupare ner i madrassen och där möts av ett fastare stöd. Ligger du på 
rygg eller sida, är resultatet detsamma.

Jensen® Original Zonsystem
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MJUKARE 
ZON

FASTARE 
ZON

MJUKARE 
ZON

För att du skall ha en lugn natts sömn med behaglig vila för hela kroppen, råder våra experter att du sover på sidan eller på ryggen. 
Andra liggställningar än detta ger en större belastning på kroppen. (Vi förutsätter då att du rent fysiskt kan ligga på sidan eller 
på ryggen, och att du inte har några hälsoproblem eller funktionshinder som gör det omöjligt eller svårt.) Att vänja sig vid en ny 
liggställning kräver lite tid och träning. Först när detta är inlärt och kroppen vant sig vid den nya liggställningen, kommer man 

uppleva att man sover lugnare och får ett bättre utbyte av de timmar man tillbringar i sängen.

Rätt sovställning

Jensen® Original Zonsystem

FÖR MJUK MADRASS   

Kroppen sjunker för djupt ner i 
madrassen, som i en hängmatta. 
Ryggraden får en böjd form. 

FÖR HÅRD MADRASS    
Höfter och axlar sjunker inte ned 
i madrassen, vilket gör att midja 
och korsrygg inte får tillräckligt 
med stöd.

PERFEKT MADRASS   
Madrassen ger kroppen ett jämnt, 
bekvämt stöd. Höfter och skuldror 
sjunker ned i madrassen, vilket 
ger ett perfekt stöd åt både midja 
och korsrygg.

SOVA PÅ RYGG   
Den bästa ställningen är att ligga 
på rygg. Speciellt om man har en 
relativt mjuk madrass, eller har en 
ställbar säng.
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Aloy® 3.0 ger mjukt stöd åt hela kroppen, inklusive höfterna. Precis som 
skulder- och axelpartier är höfterna ett utsatt område. Senorna runt höfterna 
är nämligen extra känsliga för tryck, speciellt när du ligger på sidan. 

ALOY ® 3 .0  -  VÅR SENASTE  INNOVATION  
INOM AVANCERADE  FJÄDERSYSTEM.

Jensen® Aloy® 3.0
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Fjäder 1 ger dig ytmjukhet och komfort, så 
att kroppen bekvämt sjunker ner i sängen.

1

Fjäder 2 formar sig efter kroppen 
och ger stabilitet.
  

2

Fjäder 3 ger kroppen 
nödvändigt stöd.

3

1

2

3

Med Aloy® 3.0 får fjädringen i höftzonen bättre lastbärande kapacitet samtidigt som den låter ditt höftparti 
bekvämt sjunka ner lite längre. Den extra mjuka fjädringen i axelområdet ger ökad komfort för dina axlar och för 
de som föredrar att sova på ryggen ger Aloy® 3.0 ett behagligt stöd till korsryggen. Kombinationen av Aloy® 3.0 och 
våra utvalda stoppningsmaterial skänker en skönare komfort som gör att du kan hitta din sömnro. Resultatet blir 
en djupare och mer ostörd sömn.

Fjädrarna 2 och 3 arbetar tillsammans och minskar trycket på musklerna, vilket möjliggör 
att blodcirkulation kan flöda fritt och hjälper dig uppnå djupare och mer ostörd sömn.

 

VAKNA UTVILAD OCH REDO FÖR EN NY DAG.

Jensen® Aloy® 3.0
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Vi är väldigt stolta över våra sängar

VI ÄR VÄLDIGT STOLTA  
ÖVER VÅRA SÄNGAR.
Här är några anledningar till det.

JENSEN® ORIGINALE SONESYSTEM kombinerar mjuk 
skulderzon med ett fastare korsryggsstöd. 

JENSEN POCKET ON POCKET TECHNOLOGY är ett fjädersystem 
i alla sängens lager som gör att kroppen sjunker 
djupare ner i madrassen och får nödvändigt stöd. 
Pocketfjädrarna i underfjädringen ger en stabil 
komfort utan störande sidorörelser som annars 
kan bli ett problem, särskilt i dubbelsängar.

JENSEN ALOY® är vårt bästa och mest flexibla 
fjädersystem, som kontinuerligt anpassar sig 
efter din liggställning och viktfördelning – med 
en extra mjuk axelzon som ger gott om plats för 
axlarna. 

HEL LIGGYTA Våra kontinentalsängar och Seamless 
Ramresårer har hela liggytor, utan hårda kanter 
i mitten. Teknologin ger trots det möjlighet för 
individuellt val av fasthetsgrad. 

STRETCH i alla liggytor gör att kroppen sjunker 
ner i sängen och får stöd och avlastning av det 
zonindelade fjädersystemet.
 
TVÄTTBARHET Alla liggytor kan tvättas i 60°C för 
optimal hygien.

MADE IN NORWAY Alla Jensens sängar och madrasser 
designas och tillverkas i Norge. 

JENSEN® GARANTI OCH TRYGGHET Alla Jensens sängar har 
5 års totalgaranti och 25 års garanti mot ram- och 
fjäderbrott.

AV HÄNSYN TIL DIG OCH NATUREN, är de flesta produkterna 
i den här katalogen Svenenmärkta. Produkterna 
uppfyller stränga krav gällande miljöpåverkan. 

JENSENS PRODUKTER ÄR TESTADE OCH GODKÄNDA av AEH, 
ett neutralt testinstitut i Zürich, Schweiz. Varje 
produkt blir certifierad och genomgår grundliga 
tester av ergonomi, hygien, sängklimat och 
hållbarhet.

DE FLESTA AV VÅRA TRÄRAMAR ÄR FSC®-GODKÄNDA. FSC® står 
för hållbart och kontrollerat skogsbruk och 
garanterar att hänsyn tas till lokalbefolkningen.

MILJØMERKET

 2031                   
0034
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Välj rätt säng

VÄLJ RÄTT SÄNG
Det är mycket som du bör tänka igenom när 
du väljer en ny säng. I vårt sortiment finns det 
många olika sängtyper.

3. KONTINENTALSÄNGAR
I en Kontinentalsäng är liggkomforten oslagbar 
med Jensen Pocket on Pocket Technology. Sängen 
har dubbla madrasser med upp till tre individuella 
fjädersystem. 

4. JUSTERBARA SÄNGAR
I en ställbar Jensensäng får sängen en helt ny funktion 
och ger dig större möjlighet till avkoppling. Varför 
inte kolla på söndagsfilmen i din ställbara Jensensäng, 
istället för i soffan?

1. VÄNDBARA MADRASSER
Vi har ett stort urval av vändbara madrasser i olika 
kvaliteter, som kan läggas i existerande sängramar. 

2. RAMSÄNGAR
Utöver våra vändbara madrasser, är ramsängen det 
nästa steget i Jensens sängprogram. Ramsängen har 
ett dubbelfjädrande Jensen pocket fjädersystem med 
Jensen Pocket on Pocket Technology.
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Ambassadör ramsäng, Beige 483. Fenix Portrait gavel. Add-On nattduksbord, ek. Add-On lampor. Konade ben, 23 cm, ek.

Ramsängar
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JENSEN 
RAMSÄNGAR

En ramsäng ger dig god komfort och  
stöttning i ett praktiskt och rimligt paket. Du 
får fördelarna med Jensens original-zonsystem 
i ett enklare och smidigare format än en 
kontinentalsäng. 

Våra ramsängar består av ett zonindelat 
fjädersystem som ligger på en träram, och 
de går både att använda fristående med ben 
monterade direkt på ramen, eller som madrass 
i en befintlig sängram.

Läs mer om våra komfortnivåer för ramsängar 
på sidorna 47-50.

Ramsängar
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JENSEN  
KONTINENTALSÄNGAR
I kontinentalsängen hittar du det allra bästa 
i Jensens liggkomfort, med Jensen Pocket 
on Pocket Technology. Sängen har dubbla 
madrasser med upp till tre individuella Jensen 
Pocket fjädersystem. Sängarna har hela 
liggytor, utan hårda kanter i mitten. Dessutom 
är det möjligt att välja individuell fasthetsgrad 
för respektive sida av sängen.

Läs mer om våra komfortnivåer för 
Kontinentalsängar på sidorna 47-51.

Kontinentalsängar
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Prestige Kontinental, Nature 429, Cozy gavel, Nature 439. Eicon nattduksbord, svart. Eicon ben, svart.

Kontinentalsängar
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Jensen Exact Comfort Adjustment

Ambassadör Kontinental, Mole 167. Cozy gavel. Charon nattduksbord, svart.

Låt din dagsform avgöra om du önskar mer stöd eller mer 
avslappning. Med ett enkelt knapptryck justeras fastheten i den 
kontinentala sängen. Komforten kan antingen göras mjukare 
eller fastare.

Jensen Exact Comfort Adjustment finns på kontinentalsängen 
Supreme Epic.

JENSEN EXACT  
COMFORT ADJUSTMENT

Med vår app Adjustable Sleep, kan du enkelt justera 
fastheten i din Exact-säng med din smartphone.22



Jensen Exact Comfort Adjustment

KOMFORTEN  
BLIR MJUKARE

SÄNGEN  
ÄR PLAN

KOMFORTEN  
BLIR FASTARE+

–

=
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Ställbara sängar
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Diplomat Dream, Anthracite 476 Seamless. Ceres Plus gavel. 
Add-On Floor nattduksbord, ek. Runda smala ben, ek.

Ställbara sängar

JENSEN DREAM
En säng som kan justeras ger dig ökad frihet 
till att göra andra saker än att sova, som att 
läsa eller se på TV. Alla ställbara sängar från 
Jensen kan justeras i både huvudände och 
fotände. Detta är speciellt fördelaktigt för den 
som sover på ryggen - genom att lyfta huvud- 
och fotände en aning minskar man trycket på 
korsryggen, slappnar av bättre och sover gott. 
För att styra sängen kan man antingen använda 
den medföljande fjärrkontrollen, eller appen 
Adjustable Sleep.

Har du en gång provat en ställbar säng är 
sannolikheten liten att du går tillbaka till en 
vanlig säng igen.

Dream är basmodellen i Jensens urval av 
ställbara sängar. Dream har ett funktionellt 
system med de mest nödvändiga funktionerna. 
Jensen Dream bygger på ett steglöst system som 
antingen kan läggas i en sängram eller på ben. 
Madrassen på ramen är en Jensen vändbar 
madrass. 

Läs mer om våra komfortnivåer för Dream  
på sida 47.

Med vår app för ställbara sängar 
kan du enkelt hitta och spara din 
favoritposition.

Det är möjligt att parallellkoppla 
två sängar så att de kan styras syn-
kroniserat med en fjärrkontroll.

Steglös justering upp och ned av 
huvudänden individuellt, eller av 
huvud- och fotände samtidigt.

Med den inbyggda Headrest- 
funktionen anpassar du sängen så 
att nacke och huvud alltid hamnar 
i en korrekt position när du sitter 
upprätt.

Justera sängens position med hjälp 
av röststyrning.
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Ställbara sängar
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Ambassadör Aqtive II Seamless, Anthracite 481. Cozy gavel.  
Add-on nattduksbord björk. Triangelben, svart. Add-on lampor.

Ställbara sängar

JENSEN 
AQTIVE II
En säng som kan justeras ger dig ökad frihet 
till att göra andra saker än att sova, som att 
läsa eller se på TV. Alla ställbara sängar från 
Jensen kan justeras i både huvudände och 
fotände. Detta är speciellt fördelaktigt för den 
som sover på ryggen - genom att lyfta huvud- 
och fotände en aning minskar man trycket på 
korsryggen, slappnar av bättre och sover gott. 
För att styra sängen kan man antingen använda 
den medföljande fjärrkontrollen, eller appen 
Adjustable Sleep.

Jensen Aqtive II är elegant och ser ut som en 
kontinentalsäng så länge den inte är i bruk. Den 
tekniska lösningen döljs av den textilklädda 
ramen.

Jensen Aqtive II är dubbelfjädrande med 
fjädersystem i både den vändbara madrassen 
och i botten. Konstruktionen gör att sängen blir 
mycket stabil. Med fjärrkontrollen eller appen 
styr du steglöst madrassens huvud- och fotända 
som drivs av två kraftiga, men nästan ljudlösa 
elektriska motorer.

Läs mer om våra komfortnivåer för Aqtive II  
på sidorna 47-50.

Med vår app för ställbara sängar 
kan du enkelt hitta och spara din 
favoritposition.

Det är möjligt att parallellkoppla 
två sängar så att de kan styras syn-
kroniserat med en fjärrkontroll.

Steglös justering upp och ned av 
huvudänden individuellt, eller av 
huvud- och fotände samtidigt.

Med den inbyggda Headrest- 
funktionen anpassar du sängen så 
att nacke och huvud alltid hamnar 
i en korrekt position när du sitter 
upprätt.

Praktisk lampa under sängen som 
kan tändas vid behov under natten 
utan att störa din partner.

Minnesfunktion för lagring av din 
favoritposition.

Justera sängens position med hjälp 
av röststyrning.
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Overmadrasser

En riktig bäddmadrass bidrar till att göra en god natt ännu bättre. Bäddmadrassen skall kännas omslutande 
och mjuk, utan att upplevas som varm och fuktig. Stretch i bäddmadrassen låter kroppen få sitt nödvändiga 
stöd från det zonindelade fjädersystemet i sängen. Designen på alla bäddmadrasserna är förbättrad för att 
öka stretch, utseende och mjukhet. En vidareutveckling av stoppningsmaterialen ger en ökad individuell 
anpassning genom en mjukare och en fastare sida. Välj mellan SoftLine I, II, III, TempSmart™ och StarRose.

DET NÄRMASTE LAGRET

MILJØMERKET

 2031                   
0034

Alla Jensens madrasser i denna katalog är Svanenmärkta. Produkterna uppfyller hårda 
krav gällande miljöpåverkan genom hela produktens livscykel – från råmaterial till kas-
serad eller återvunnen produkt.

Bäddmadrassöverdragen är delbara, avtagbara och tvättbara. Alla Jensens bädd-
madrasser kan tvättas i 60°C. Var uppmärksam på storleken på tvättmaskinen då 
överdragen drar åt sig mycket vatten. Vi rekommenderar att du lämnar till kemtvätt 
om du är osäker på huruvida maskintrumman är tillräckligt stor.

Bäddmadrasser
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Bäddmadrasser

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ är en bäddmadrass med ”termostatkontroll”, som aktivt går in och 
balanserar de temperatursvängningar som orsakar orolig sömn. Den innovativa 
teknologin består av flera miljoner mikrokapslar som konstant anpassar sig 
efter huden genom att absorbera, lagra och frige överflödig kroppsvärme 
efter behov. På så vis skapar mikrokapslarna en buffert mot överhettning/
svett och mot kyla och håller dig innanför komfortzonen så att god 
sömnkvalitet upprätthålls. TempSmart är därmed idealisk för alla som har 
problem med att hålla en jämn kroppstemperatur hela natten.

Höjd: 9 cm

JENSEN STARROSE
Den här voluminösa, vackra og lyxiga bäddmadrassen har en trevlig, quiltad 
design. Inspirationen är hämtad från det traditionella norska mönstret som 
används vid stickning, vilket är baserat på stjärnor eller rosetter med åtta skarpa 
blad. Överdraget är tillverkat i Kairo Kashmir-kvalitet som ger en fantastisk 
”soft touch” upplevelse. I kombination med kashmir får Jensen StarRose en 
exklusiv ”look and feel”. Kashmir är en naturlig ullfiber som är känd för sina 
goda fukt- och värmereglerande egenskaper och är därför stickat in till det 
översta lagret, lagret närmast huden.

Höjd: 10 cm

SPLIT TOPPER
En bäddmadrass som är speciellt utvecklad för 

dig med ställbar säng som önskar en heltäckande 

bäddmadrass, utan skarv mellan dig och din partner. 

Den översta delen av bäddmadrassen är delad, vilket 

ger dig möjlighet att höja och sänka huvudändan utan 

att störa din partner. Fotändan är som en helt vanlig 

bäddmadrass. Split Topper finns i SoftLine I, SoftLine 

II, SoftLine III, TempSmart™ och Star Rose.

Mer information och  
exakta mått hittar du på
jensen-beds.com/se

SOFTLINE I / II / III
Med fokus på norskt arv och traditioner har Jensens designteam vidareutvecklat 
denna bäddmadrasskollektion. Inspirationen är hämtad från gamla norska 
stickmönster och detaljer från norska folkdräkter. Jensen SoftLine I och II har 
stoppning i Cellex. SoftLine III har stoppning i Innergetic® latex. Bakterier 
och kvalster trivs dåligt i latex, därför blir sängklimatet renare och 
fräschare. SoftLine har en profilerad sida og en jämn sida. Den profilerade 
sidan känns mjukare och den jämna sidan känns fastare. 

Höjd: 8 cm / 9 cm / 9 cm
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Kudden är viktig, och tänk på att kuddens uppgift är att fylla ut tomrummet mellan 
axlar och huvud. Den bör därför varken vara för hög eller låg. När vi pratar om rätt 
liggställning tänker vi ofta i förhållande till ryggen. Den ”glömda” delen av ryggraden, 
nacken, är väl så viktig att ta hänsyn till. Fel ställning här påverkar resten av ryggen.

En kudde med rätt tjocklek kan framhäva en bra madrass, samtidigt som fel kudde kan 
göra det motsatta.Vi är skapta olika, och det betyder att vi inte alltid kan använda lika 
hög/låg kudde utan den bör anpassas efter varje person, vilket är möjligt med Jensens 
höjdanpassningsbara kuddar. 

GLÖM INTE KUDDEN.

Kuddar

JENSEN TEMPSMART™ PILLOW 
KUDDE MED TEMPERATURREGLERANDE EFFEKT.

JENSEN  
TRAVELPILLOW

TempSmart™-kudden har en ”temperaturkontroll”, som 
konstant anpassar sig efter huden genom att absorbera, lagra 
och frige överflödig kroppsvärme efter behov och håller dig 
innanför komfortzonen så att god sömnkvalitet upprätthålls.

Jensen PerfectPillow i resestorlek 
(27x47 cm). Formas precis som du vill. 
Levereras i en praktisk resväska med 
Jensens broderade logo. Tvättbar i 60° C.
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JENSEN SOFTSHEET LAKAN
Jensen SoftSheet är tillverkad av 100% bomullssatäng 

i hög kvalitet. Bomullen ger en mjuk och silkeslen 

känsla mot huden. Jensen SoftSheet är formsydd och 

passar perfekt till Jensen bäddmadrasser. Det är också 

tillgängligt till split toppers. 

Lakanet är tvättbart i 60°C. Jensen SoftSheet bär 

EU-blomman och är Oeko-Tex®-godkänt. 

Färg: vit.

SOFTPROTECT 
MADRASSÖVERDRAG
För att hålla bäddmadrassen fin och ren länge och samtidigt 

reducera slitaget behöver du ett bäddmadrasskydd som skyddar 

sängen mot smuts, damm och fukt – samtidigt som det också ger 

dig god liggkomfort. Kan tvättas i 60°. När du har tagit produkten i 

bruk kan du använda förpackningen som en shoppingkasse.

TEMPSMART™ PROTECT 
MADRASSÖVERDRAG
Jensen TempSmart™ Protect skyddar bäddmadrassen 

och balanserar de temperatursvängningar som orsakar 

orolig sömn – samtidigt som den fortsatt ger dig god 

liggkomfort. TempSmart™ Protect anpassar sig efter 

huden genom att absorbera, lagra och frige överflödig 

kroppsvärme efter behov. Kan tvättas i 60°. När du har 

tagit produkten i bruk kan du använda förpackningen som 

en shoppingkasse.

Lakan och madrassöverdrag
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Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Ceres Decor gavel. Charon nattduksbord, 
whitewashed. TableLamp. Triangel-ben, matt svart. Add-on Tray, svart.

Mindre sängar
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BÄTTRE LIVSKVALITET I  
SOVRUMMET - OAVSETT STORLEK
När världen förändras så förändras också vår syn på hur vi vill leva och bo. Antalet singelhushåll 
ökar, särskilt i stadsregionerna, eftersom allt fler föredrar en självständig livsstil.

SMART INREDNING BÖRJAR I SOVRUMMET.

Det är här du får den nödvändiga sömnen som ger grunden för en bra dag. När allt kommer omkring 
spenderar vi i genomsnitt 2745 timmar i sängen under ett år, så tänk på det när du ska välja säng. 
Ofta är sovrummen i singelhushållet mindre och begränsar inredningsmöjligheterna. Detta behöver 
så klart inte vara en nackdel då de flesta sovrum kan göras mysigare och mer personliga genom små 
enkla detaljer.

Rätt val av säng är helt klart första prioritet. Jensen har ett stort utbud av bekväma sängar som 
tar liten plats utan att tumma på kvaliteten. Du kan också välja till en funktionell huvudgavel som 
förbättrar din sittposition när du exempelvis vill sitta och läsa i sängen eller titta på din favoritserie.
Bygg sedan ut din personliga sovrumslösning med matchande nattduksbord och flexibel belysning. 
Jensen har ett bra urval av tillbehör för att lägga till det ”lilla extra” i alla sovrum.

Ambassadör ramsäng, Nature 429. Adjustable back gavel. Add-on 
nattduksbord, ek. Runda smala ben, ek. Add-on Pocket. Sit-on, ek.

Mindre sängar

Mer information och  
exakta mått hittar du på
jensen-beds.com/se
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För oss är detaljerna viktiga. Det är det lilla extra 
som gör så mycket för helhetsintrycket. Det är därför 
vi använder så mycket tid till att utveckla vårt 
tillbehörsprogram, som har vuxit markant de senaste 
åren. Vi kan nu erbjuda en komplett lösning med 
tillbehör som kan fås till alla Jensensängar och inslag 
av textil går självklart i stil med sängens färg och textil. 
Allt för en unik helhet.

 

DET  L ILLA  EXTRA

Mer information och  
exakta mått hittar du på
jensen-beds.com/se

Ambassadör kontinental, Mole 167. Cozy gavel. 
Add-on Tray, svart. Add-on Pocket, Mole 167.

Tilbehör
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1. KONAT BEN
Finns i whitewashed, oljad ek eller 
svartbetsad ek. Höjd: 14 eller 23 cm.

2. RUNDA SMALA BEN, 14CM
Finns i ek, whitewashed, björk, 
svart stål, matt mässing och blankt 
stål. 14 cm höga. 

3. RUNDA SMALA BEN, 18CM
Finns i ek, whitewashed, björk, 
svart stål, matt mässing och blankt 
stål. 18 cm höga. 

4. ALUMINIUMBEN, RUNDA
Höjd: 14 eller 23 cm. 

5. STÖDBEN (x2)
Till 4-benslösning. 
Finns till: 14 cm ben/18 cm ben/23 - 
29 cm ben.

6. TRIANGEL
Mässingsbelagt aluminium 
blankpolerat aluminium, 
polerat svart aluminium eller 
pulverlackerat svart aluminium. 
Höjd 14 cm.

7. EICON, 14CM
Finns i oljad ek, svart och 
whitewashed. 14 cm.

8. EICON, 18 CM
Finns i oljad ek, svart och 
whitewashed. 18 cm.

9. MISTRAL 14CM SOCKEL
Höjd: 14 cm. Oljad ek, svartbetsad 
ek eller whitewashed. 

10. LAMINERAD SOCKEL
Laminerad sockel, 14 cm. 
Vitt eller svart laminat. 

1

4 5 6

8

9 10

7

2 3

Tilbehör
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Textil
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Naturens vackraste nyanser kommer att ge inre frid 
till ditt sovrum. Vi har valt exklusiva möbeltextilier av 
högsta tänkbara kvalitet från ledande leverantörer.

Supremekollektionen består företrädesvis av 
återvinningsbara och återanvändningsbara textiler. Och 
alla textiler är självfallet Svenenmärkta. Ulltextilerna 
i kollektionen är förutomatt de är återvinnings- och 
återanvändingsbara ett bra miljöval på det stora hela.

Textil

TEXTILIER
INSPIRERADE 
AV NATUREN
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ANTHRACITE (425) GAVEL ANTHRACITE (435)

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

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

PR
ES

TI
GE

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

AM
BA

SS
AD

ÖR

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

Textil

ANTHRACITE (476) GREY (477) GREEN (479)PETROL (478)

DI
PL

OM
AT
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NATURAL BEIGE (160)NATURAL BEIGE (301) NATURAL BEIGE (159)

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

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

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

SU
PR

EM
E 

/ S
UP

RE
M

E 
EP

IC

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

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

Textil
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Add-on nattduksbord, ek. Fenix Portrait gavel. Runda smala ben, ek. 
Mer information om materialval och exakta mått hittar du på jensen-beds.com/se

Tillbehör
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ALLT HAR SIN PLATS.
Add-on Pocket är en lättillgänglig förvaringsplats 
för favoritboken, glasögonen eller mobilen. Anti-

glid-materialet gör att AddOn-fickan ligger stadigt. 
Tillgänglig i alla Jensens textiler.

Tillbehör

Jensen bordslampa. Plania nattduksbord, ek. Cozy gavel.

Cozy gavel. Charon nattduksbord, svart. Add-on Pocket.

41



Eicon Wall nattduksbord, ek. 

Tillbehör

Fenix Portrait gavel. Add-on Floor nattduksbord, björk. Add-on lampa. 
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Tillbehör

Charon nattduksbord, ek. 

Fenix Plus gavel. Charon nattduksbord, svart. Jensen bordslampa. Cozy gavel. 

Diva gavel. Charon nattduksbord, svart. Jensen bordslampa.
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Ceres Decor gavel. Eicon nattbord, ek.
Adjustable Back gavel. Eicon nattbord, whitewashed.

Add-on Floor nattbord, ek. Add-on Tray, ek. 

Tillbehör

FRUKOST I SÄNGEN?
Fäll ut benen på brickan och vips så har du ett stadigt 
och funktionellt bord som passar perfekt till frukost 
på sängen. Genom att fälla ihop benen får man åter en 
elegant serveringsbricka. Med en Jensen Adjustable Back 
gavel sitter du komfortabelt medan du dricker kaffe och 
läser morgonnyheterna.

Mer information och  
exakta mått hittar du på
jensen-beds.com/se
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Tillbehör

Fenix Portrait gavel. Add-on nattbord, ek. Add-on lampor. 

Cozy gavel. Charon nattduksbord, svart. Saturn ottoman.

Charon nattduksbord, whitewashed.

Ceres Plus, gavel.

Sit-on sängbänk, whitewashed.
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Eicon tall nattduksbord, whitewashed. 

Epic gavel.

Ceres gavel. Add-on nattduksbord, ek. 

Tillbehör

46



Tekniska fakta

1

2

3

4

5

JENSEN DIPLOMAT

TEKNISKA FAKTA
1.  Jensen SoftLine I 

2.  Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm med Jensen® Original Zonsystem

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER

Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast liggkomfort.

Jensen Diplomat har ett zonindelat Sense Pocket fjädersystem med 

inbyggt stöd för korsryggen och mjuk skulderzon. Den kommer med 

läcker möbeltextil med dubbelsöm och 4 återvunna färgalternativ. Hel 

liggyta på alla kontinentalsängar. Finns i alla standardstorlekar men 

kan också beställas efter mått.

KOMFORTNIVÅ

Bra Bäst

RAMSÄNGVÄNDBAR DREAMKONTINENTAL AQTIVE II
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Tekniska fakta

1
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3

4

5

JENSEN AMBASSADÖR

TEKNISKA FAKTA
1. Jensen SoftLine II 

2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm med Jensen® Original Zonsystem

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER

Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast liggkomfort.

Jensen Ambassadör lanserades 1996 och håller fortfarande. Idag är 

det en av Jensens mest populära produkter. Ambassadör ger en unik 

sovkomfort med extra mjut axelparti och dubbelfjädrande stöd i en 

elegant utformning. Kommer i 8 färger. 4 av textilvalen är återvunna 

och återvinningsbara. Hel liggyta på alla kontinentalsängar. Finns i 

alla standardstorlekar men kan också beställas efter mått.

RAMSÄNGVÄNDBAR KONTINENTAL AQTIVE II

KOMFORTNIVÅ

Bra Bäst
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Tekniska fakta

1
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JENSEN PRESTIGE

RAMSÄNGVÄNDBAR KONTINENTAL AQTIVE II

TEKNISKA FAKTA
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm med Jensen® Original Zonsystem

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER

Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast liggkomfort.

Jensen Prestige har en modern design, och levereras med exklusiva mö-

beltextilier från Beaulieu. Textilen är både återvunnen och återvinnings-

bar. Jensen Prestige har dubbla sömmar och snygga dekorsömmar på 

den vändbara madrassen samt en diskret broderad logo på nederkanten 

av sängen. Prestige ger en unik liggkomfort med extra mjuk skulderzon 

och dubbelfjädrande stöd. Hel liggyta på alla kontinentalsängar. Finns i 

alla standardstorlekar men kan också beställas efter mått.

KOMFORTNIVÅ

Bra Bäst
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Tekniska fakta

1
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3
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JENSEN SUPREME

TEKNISKA FAKTA
1. Jensen StarRose eller SoftLine III

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm med Jensen® Original Zonsystem

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

FASTHETSGRADER

Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast liggkomfort.

Tron på att ”även det allra bästa kan bli bättre” har alltid varit en 

stark drivkraft i utvecklingen av våra produkter. I Supreme syns detta 

mer än i någon annan säng. Inspirationen är hämtad från den norska 

naturen. Ulltextilierna från Innvik är speciellt designade för Supreme. 

Varje färg kommer i en kombination av textilier. En slät textil för ram 

och gavel, och antingen en textil med rosmönster eller slät textil på 

den vändbara madrassen. Supreme har Aloy® 3.0, vårt nyaste och mest 

avancerade fjädersystem. Hel liggyta på alla kontinentalsängar. Finns i alla 

standardstorlekar men kan också beställas efter mått.

RAMSÄNGVENDBAR KONTINENTAL AQTIVE II

KOMFORTNIVÅ

Bra Bäst
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Tekniska fakta

SUPREME EPIC

KONTINENTAL 

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

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm med Jensen® Original Zonsystem 

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

3. Jensen Reflect Pocket 7 cm

4. Innergetic® Latex 3 cm

5.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Cellex XS 1,5 cm

7. Jensen Exact Comfort Adjustment

FASTHETSGRADER

Välj mellan mjuk, medium, fast eller extra fast liggkomfort.

Supreme Epic liknar inte riktigt resten av Supremekollektionen. Och varför skulle 

den det? Den är ju skapad just för att sticka ut. Även om kvaliteten och det solida 

hantverket självklart är sig likt så representerar den här sängen något helt nytt. 

Supreme Epic har Aloy® 3.0, vårt nyaste och mest avancerade fjädersystem, 

Innergetic® Latex, dubbelfjädrande underram och Exact komfortjustering 

integrerat i bottenramen. Specialdesignad gavel och nattduksbord.

Den här sängen är mer än en hyllning till vårt arv. Den hedrar alla som törs 

följa sina drömmar. Detta är Jensen Supreme Epic. Designad med ett mål om att 

uppfylla drömmar. 

Epic finns i storlekarna 180 x 200/210 cm och 210 x 210 cm. Hel liggyta är standard, 

även på 210x210 cm. Bluetoothkoppling ingår.
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KOMFORTNIVÅ

Bra Bäst
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HILDING ANDERS SWEDEN AB 
Box 57, 281 21 Hässleholm

Tel: +46 451 388 900

E-mail: order.se@hildinganders.comwww.jensen-beds.com/se

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds


