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Sengene våre er designet og 
bygget for at du skal få mest 

mulig ut av søvnen din, slik at du 
kan få mest mulig ut av dagen.



6 Søvnpionerer siden 1947.

14. februar 1947 
Jensen ble grunnlagt den 14. februar 1947 og het da 
Jensen & Birkeland. I starten ble det produsert stoler og sofaer. 
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Søvn-
pionerer 
siden 1947.

Langs kysten av Sørøst-Norge, like utenfor Oslo og rett ved 
den mektige Drammensfjorden, finner du Svelvik.  
Det man umiddelbart legger merke til i denne idylliske 
byen er de svingete gatene og de hvite husene. Men 
Svelvik er mer enn idyll. Stedet ånder av hardt arbeid, lange 
håndverkstradisjoner og søvnen du drømmer om.

Det var her i Svelvik familien Jensen startet sin 
møbelproduksjon, kun to år etter at Andre Verdenskrig 
tok slutt. Materialer var begrenset i 1947, men ikke 
ambisjonene. Helt siden produksjonen av de første 
madrassene, har målet for Jensen vært å skape de beste 
forutsetningene for å gi alle så god søvn som overhodet 
mulig. Og slik er det fortsatt.

Vi mener at du aldri bør holdes tilbake fordi du er sliten – og 
derfor har vi jobbet utrettelig for å lære alt vi kan om søvn, 
fysiologi og materialer. Takket være kunnskapen tilegnet 
gjennom generasjoner, har vi fortjent tilliten til kunder langt 
utenfor Norges grenser.

Likevel glemmer vi aldri hvor vi kommer fra. Fabrikken 
vår er fortsatt her i Svelvik, og vi er stolte av å kunne si at 
hver seng og madrass som bærer vårt navn er laget med 
lidenskap og håndverk. For oss er søvn ikke noe som er 
reservert natten. Det er søvn som redder dagen.

1952
Den første fjærmadrassen 
Svella lanseres.

1984
Den nybygde 
fabrikken på Sand, 
rett utenfor Svelvik, 
starter produksjon.

1985
Jensen begynner å 
eksportere senger til 
Danmark.

1990
Jensen tar neste steg mot 
optimal liggekomfort og 
starter et tett samarbeid 
med en fysioterapeut.

1955
Sovesofaen Siesta 
lanseres.

Søvnpionerer siden 1947. Søvnpionerer siden 1947.
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2020
Vårt mest avanserte fjærsystem, 
Aloy® 3.0. lanseres. En innovasjon 
som representerer vår ambisjon om 
å hjelpe våre kunder med å våkne 
opp helt uthvilt – hver dag.

2014
Innovasjonen Jensen 
Exact Comfort Adjustment 
lanseres, og gjør det mulig 
å styre fastheten i sengen 
avhengig av liggeposisjon 
og dagsform.

1992
Jensen Vital lanseres 
- markedets første 
justerbare seng.

1998
Jensen® Originale 
Sonesystem – lanseres, 
en revolusjon når det 
gjelder liggekomfort.

2004
Verdens mest avanserte seng  
lanseres; Jensen Supreme  
Dynamique. Jensen kjøpes av  
Hilding Anders International AB.

2009
Lansering av den 
innovative overmadrassen, 
TempSmart®. Den 
temperaturregulerende 
overmadrassen absorberer, 
lagrer og frigir overflødig 
kroppsvarme etter behov, 
og skaper et perfekt 
sengeklima.

2010
Liggekomforten 
forbedres ytterligere når 
det teknisk avanserte 
Aloy®-fjærsystemet 
lanseres.

2006
Introduksjon av de 
første Jensen senger 
som bærer det nordiske 
Svanemerket. 

Søvnpionerer siden 1947.
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2022
Jensen feirer sitt 75 års jubileum, og er i dag 

blant de mest kjente utviklerne og produsentene 
av høykvalitetssenger i Norge, Danmark, 

Sverige, Finland, Island, Østerrike, Belgia, 
Kroatia, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, 

Slovakia, Spania, Sveits, England og Sør Korea.

Søvnpionerer siden 1947. Søvnpionerer siden 1947.
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Vi deler 
drømmen om 
et bærekraftig 
samfunn.

Treet som brukes i sengerammene 
er sertifisert av Forest Stewardship 
Council (FSC®). Dette sikrer at 
treet hentes og behandles på 
en bærekraftig, ansvarlig og 
samfunnsnyttig måte.

Møbelfakta er en uavhengig test og 
kvalitetsvurdering basert på norske og 
internasjonale standarder (EN og ISO), 
og utføres av sertifiserte laboratorier. 
Holdbarhet, materialkvalitet, brennbarhet 
og sikkerhet er egenskaper som testes. 

Vi har den største kolleksjonen av senger som er Svanemerket. 
Sengene, tekstilene og mye av tilbehøret må leve opp til strenge 
krav til miljøpåvirkning gjennom hele levetiden.

Vennlig mot naturen. Og deg. 
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Vennlig mot naturen. 
Og deg.  
Sengene våre er laget i Norge med materialer, produksjons- 
metoder og av leverandører som tilfredsstiller våre høyeste 
forventninger. For å vise at vi mener det, samarbeider vi med de 
ledende bærekraftsmerkene, og spesielt det nordiske Svane- 
merket. Det gjør at vi sover bedre og forhåpentligvis du også.

Grønt Punkt Norge, en ideell 
organisasjon som resirkulerer 
emballasje. Vi har forpliktet oss til 
å begrense plastavfallet, og bare i 
2020 klarte vi å redusere plastbruken 
i produksjonen med 16 tonn.

Vi streber kontinuerlig etter å minimere 
avfall fra produksjonen. Vi har retur- 
og resirkuleringsavtaler med Norsk 
Gjenvinning. Ved å investere i utstyr og 
programvare har vi allerede redusert 
avfall og produksjonstap med 18%.

Vi arbeider for ansvarlig forbruk og 
produksjon i samsvar med FNs 
bærekraftsmål. Vi unngår at brukere 
og ansatte utsettes for skadelige 
kjemikalier, og bidrar til å redusere 
forurensing av luft, vann og jord.

Vennlig mot naturen. Og deg. Vennlig mot naturen. Og deg. 
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• Miljøvennelige 
 tekstiler.

• Sertifisert og 
 bærekraftig tre.

• Ingen skadelige
 kjemikalier.

• Uavhengige 
 kvalitetstester.

• 5 års total 
 garanti.

• 25 års garanti på   
 ramme- eller 
 fjærbrudd.

Vennlig mot naturen. Og deg. 

Ingen skadelige kjemikalier.
Som eier av en Jensen seng kan du forvente en søvnopp-
levelse av høy kvalitet, som både er trygg for helsen din og 
for miljøet. Det er ingen plass til skadelige kjemikalier i en 
Jensen seng eller i noe av tilbehøret. Derfor behandler vi ikke 
overflater laget av tre, metall eller tekstiler med helsefarlige 
flammehemmere eller andre skadelige kjemikalier.
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Planeten er ikke gjenbrukbar, derfor må vi være det.

Planeten krever at vi bruker ressursene på en smartere 
måte. Og senger er ikke noe unntak. Når vi jobber med 
sirkulær design øker vi levetiden til sengene og tilbehøret 
vårt, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Målet 
vårt er å lage senger som tåler tidens tann, mens vi hele 
tiden jobber med å redusere fotavtrykket. Produktene våre 
produseres i Norge, og har fem års totalgaranti og 25 års 
garanti mot ramme- eller fjærbrudd på alle sengene.

Nå kan enda flere deler på sengene våre skiftes ut når de 
er utslitte, som gjør valget mellom å reparere fremfor å 
kjøpe en helt ny seng enkelt. Vi gjenbruker også materialer 
i produksjonen i en høyere grad enn noen gang. Som et 
eksempel er hele 30 % av stålet i fjærene resirkulert.

Miljøvennlige tekstiler.
Vi jobber mot å bare bruke resirkulerbare og gjenbrukbare 
tekstiler i sengene våre. 

Tekstilene er Green Care- og Easy Care-merket og 
produseres med 75 % lavere CO2-utslipp, sammenlignet 
med virgin polyester, og kan enkelt rengjøres med vann 
og mild såpe. 

Tekstilene våre tilfredsstiller også de strenge kravene til 
Svanemerket. Vårt mest luksuriøse tekstil er laget av
norsk ull. Dette elegante og myke materialet er 
bærekraftig og naturlig flammehemmende. Elastisiteten 
gir det en fleksibilitet som føles myk mot huden din, 
og som gjør at det holder seg vakkert. Den naturlige, 
temperaturregulerende effekten fra ullen gjør underverker 
for søvnkvaliteten din. 
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Vennlig mot naturen. Og deg. Vennlig mot naturen. Og deg. 
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Målet med hver eneste innovasjon er 
alltid å perfeksjonere søvnkomfort, 

fordi det er selve nøkkelen til bedre 
søvnkvalitet og å våkne opp 

uthvilt – hver morgen.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Koblingen mellom sovekomfort og søvnkvalitet.
Det er mange årsaker til at vi våkner opp om natten. 
Det kan være drømmer, snorking eller behov for å gå 
på toalettet. Noen ganger kan det også være sengen 
eller forholdene der du sover som kan være problemet. 
Soverommet ditt kan være for kaldt eller for varmt, og 
sengen i seg selv gir deg kanskje ikke nok komfort for at du 
får sove en hel natt.

Hvis sengen din er for fast vil hjernen signalisere et behov 
for å komme seg ut av den dype søvnen for å flytte på

kroppen, og gi lindring fra en ubehagelig liggestilling. Det 
kan være at armen sover fordi det er for mye press på den. 
Hvis ikke sengen gir deg god nok sovekomfort, får du ikke 
nok tid i de forskjellige søvnfasene. Resultatet blir at du 
føler deg trøtt neste morgen.

Hos Jensen er målet for hver eneste innovasjon å 
forbedre sovekomforten, fordi det er nøkkelen til den beste 
søvnkvalitet og til å våkne uthvilt - hver morgen.

It’s not just a bed. 
It’s a Jensen.
For å gi deg den beste søvnkvaliteten, har vårt 
utviklingsteam ekspertise innen fysiologi og søvn-
vitenskap. Våre innovasjoner fokuserer på å bedre 
søvnkomforten, for å redusere behovet for å våkne 
opp og skifte liggestilling i løpet av natten. Jo mindre 
forstyrrelser mens du sover, jo bedre.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Vi utvikler senger med lidenskap, håndverk og vitenskap. 
Forståelsen av søvn og hvordan kroppen vår restituerer seg 
er essensielt for å lage bedre senger.

Jensen sitt originale sonesystem er utviklet eksklusivt for å 
gi deg bedre søvnkvalitet. En myk skuldersone med fastere 

støtte til korsryggen gjør at skuldre og hofter synker litt 
dypere ned i sengen, og får optimal støtte og avlastning.  
Effekten er den samme om du sover på siden eller på 
ryggen. Systemet er en integrert del av hver Jensen seng 
og bidrar til uforstyrret søvn hele natten.

Vi gir kroppen din støtte.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

M Y K E R E  S O N E
B E N  K O M F O R T

F A S T E R E  S O N E
U N D E R K R O P P S S T Ø T T E

M Y K E R E  S O N E
H O F T E K O M F O R T
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D E N  R I K T I G E  S O V E P O S I S J O N E N :

For fast.
Hofte og skuldre synker ikke ned i 
madrassen, og midje og nedre rygg 
får ikke nok støtte.

For myk.
Kroppen synker for langt ned i 
madrassen og ryggraden får en 
unaturlig bøyning.

Perfekt balanse.
Madrassen gir en jevn og komfortabel 
støtte. Hoftene og skuldrene synker ned i 
madrassen og holder ryggsøylen rett.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

F A S T E R E  S O N E
M I D J E S T Ø T T E

M Y K E R E  S O N E
O V E R K R O P P S S T Ø T T E
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Aloy® 3.0 fjærsystem.

Fjærsystemet er avgjørende for madrassens komfort. 
Jensen Aloy® 3.0 er vårt beste og mest fleksible fjærsystem, 
som kontinuerlig tilpasser seg din soveposisjon og 
vektdistribusjon. Den ekstra myke skuldersonen gir masse 
plass til skuldrene dine, mens hoftesonen gir både god støtte 

og rom for at hoftene kan synke behagelig ned i madrassen. 

Aloy® 3.0 er patentert og eksklusiv for Jensen, og gir  
kroppen din den støtten den trenger for å våkne opp  
helt uthvilt.

1. Gir deg overflatemykhet
 og komfort, hvor kroppen
 synker godt ned i sengen.

Fjær to og tre arbeider sammen for å gi musklene avlastning, som også gir 

bedre blodsirkulasjon, og igjen bidrar til en dypere, uforstyrret søvn.

2. Former seg etter 
 kroppen og gir 
 stabilitet.

3. Gir kroppen
 nødvendig 
 støtte.

Skan koden eller besøk 
jensen-beds.com/no for 
å lære mer og se filmen 
om Aloy® 3.0.

1.

2.

3.

It’s not just a bed. It’s a Jensen. 
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Jensen Exact Comfort Adjustment.

Gjentagende ryggplager, graviditet eller stølhet etter 
trening kan være noen av grunnene til at du vil justere 
komforten i madrassen. Jensen Exact Comfort 
Adjustment lar deg tilpasse fasthet i madrassen etter 
behov. Med bare et trykk på knappen, kan du sove 
akkurat slik kroppen ønsker det – hver natt.

Både fjernkontroll og app er inkludert. 

Jensen Exact Comfort Adjustment er tilgjengelig som ekstra tilbehør til våre 
Nordic og kontinentalsenger.

+
F A S T E R E

–
M Y K E R E

=
F L A T

It’s not just a bed. It’s a Jensen. It’s not just a bed. It’s a Jensen. 

Juster fastheten 
i sengen din med 

mobilen!
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Vårt utviklingsteam har ekspertise innen fysiologi og søvnvitenskap, 
for å stadig forbedre komforten – og dermed kvaliteten på din søvn.

Velg riktig seng.

Velg 
riktig 
seng.
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Det første du må huske på er hvor 
viktig sengen er for din livskvalitet. 
Når du er uthvilt kan du yte på topp. 
Dårlig søvnkvalitet gir motsatt effekt, 
med både konsentrasjonsvansker 
og humørsvingninger. De langsiktige 
konsekvensene av dårlig søvn 
kan være alvorlige med et svekket 
immunforsvar og fremskyndet 
aldring. Med dette i tankene kan man 
trygt si at en seng er en investering i 
egen helse og ytelse. 

Få mest mulig ut av søvnen din.
Vi verdsetter sengen vår mer i 
dag enn for bare 15 år siden, og er 
forberedt på å investere mer. En av 
årsakene tror vi er mobilen. De fleste 
bringer den med seg til sengs for å la 
seg underholde, og soverommet og 
sengen er ikke bare et sted å sove. 

Dette gjør det enda viktigere å få 
best mulig søvn de timene du faktisk 
sover. Og der gjør en kvalitetsseng 
hele forskjellen.

Så hvordan finner du den riktige 
sengen? Det er et stort utvalg senger 
på markedet, til alle kroppstyper og 
personlige preferanser. La oss gå 
gjennom prosedyrene med å finne 
din drømmeseng, steg for steg.

Vendbar, kontinental eller  
justerbar?
Sengene har hvert sitt unike design 
og funksjonalitet. Den mest populære 
modellen i dag er kontinental-
sengen. Den består av tre lag, som 
gjør at den er høyere enn senger 
med kun vendbar madrass og gir su-
per sovekomfort. En kontinentalseng 

har to madrasser og en overmadrass. 
Jensen kontinentalsenger har opp 
til tre individuelle fjærsystemer, som 
gir betydelig bedre støtte sammen-
lignet med én madrass. Det er heller 
ingen sprekk mellom madrassene 
på dobbeltsenger, som også gjør det 
mer komfortabelt.

Den vendbare modellen er basis-
modellen blant Jensen sine 
madrasser, og er lett å bruke i en 
eksisterende sengeramme. Selv om 
den bare har et lage gir det såkalte 
Jensen® Originale Sonesystem god 
sovekomfort. Et steg opp i kvalitet er 
den eksklusive Nordic Line fra 
Jensen. Den har en robust senge-
ramme og dobbelt fjærsystem med 
Jensen Pocket on Pocket teknologi.

Sengen er en investering som du skal 
tilbringe hver natt med i mange år. 
Denne guiden gir deg informasjon 
om hva du skal være ekstra 
oppmerksom på, når du ser etter en 
seng som passer dine behov. 

Velg riktig seng. Velg riktig seng.
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Vanlige 
spørsmål 
og svar.

En type senger som vokser i 
popularitet er den justerbare. Den 
bidrar til fleksibilitet og sovekomfort 
som du ikke får i vanlige senger, og 
gir deg muligheten til å finjustere 
madrassen. En justerbar seng er 
et spesielt godt valg hvis du har 
forskjellige kroppslige plager. Selv 
små justeringer i madrassens fasthet 
kan gi deg avlastning for midlertidige 
ryggsmerter eller bedre søvnkvalitet 
i forbindelse med graviditet. De 
justerbare sengene åpner også opp 
for å bruke sengen på nye måter, for 
eksempel å se på TV eller lese med 
et helt nytt nivå av komfort.

Velg madrassfasthet.
Når det kommer til mål og hvilken 
type design du liker, kan du finne 
ut mye hjemmefra. Men for å 
virkelig finne den riktige sengen du 
trenger, anbefaler vi deg å besøke 
en forhandler å prøve ut sengene 
selv. Det er den eneste måten å 
oppleve forskjellene mellom de ulike 
sengene, og viktigst av alt for å kunne 
bestille riktig fasthet. Madrassen må 

gi komfortabel støtte til hele kroppen, 
slik at du kan slappe av og sove godt 
hele natten. En nøkkelfaktor for å 
oppnå dette er at ryggraden er rett. 
Hvis kroppen din slapper av, vil du 
ikke våkne opp og være stiv og støl 
neste morgen. Den riktige fastheten 
vil redusere risiko for unødvendig 
belastning, ryggproblemer og urolig 
søvn.

 ”Du vet at du har funnet
 den perfekte sengen når
 du kan sove fredelig
 gjennom hele natten 
 uten å snu og vende på
 kroppen. En rolig søvn er
 nøkkelen til bedre 
 søvnkvalitet.”

Alle Jensen forhandlere har fått 
grundig opplæring for å hjelpe deg 
til å finne riktig madrass. De kan 
hjelpe deg med å sjekke ut om 
sengen er riktig. Legg deg i sengen 

1 
Jeg har vondt i 
ryggen. Bør jeg ha 
en fast madrass?
Nei, du skal ha en madrass som 
er akkurat riktig til din kroppstype, 
vekt og sovestilling. Det viktigste 
er at madrassen gir kroppen din 
støtte, slik at du kan sove med 
rett ryggrad.

REM

Søvnsyklus  1 Søvnsyklus 2 Søvnsyklus 3 Søvnsyklus 4 Søvnsyklus 5

Våken

Fase 1

Fase 2

Fase 3

23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30

Søvnfasene.

2 
Er det nødvendig å 
prøve sengen?
Ja, sengen din er et møbel, men 
først og fremst skal den bedre 
din søvnkvalitet. Så ikke fall for 
fristelsen å bare fokusere på 
utseendet. Når du prøver flere 
senger selv, øker du sjansen for å 
finne den perfekte match. 

3 
Hva er så spesielt 
med en kontinental-
seng?
Den kontinental sengen består av 3 
lag. Dette gjør dem høyere enn den 
tradisjonelle vendbare madrassen. 
Den skaper også fantastisk 
sovekomfort, siden opptil tre 
individuelle fjærsystem kan arbeide 
sammen å gi deg optimal støtte.

Velg riktig seng.

Vil du lære mer om de forskjellige søvnfasene og hvor viktige de er for 
restituering? Scan QR-koden eller besøk jensen-beds.com/no.
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som når du skal sove hjemme. Selv 
om det virker litt rart, prøv å ligg 
stille i minst fem minutter, opplev 
sengens kvaliteter, og sørg for å 
ligge behagelig. Prøv flere senger, 
slik at du kan sammenligne.

Uansett hvor grundig du er når du 
velger fasthet i madrassen, vil det 
være situasjoner der kroppen din 
kunne ha nytte av en midlertidig 
forandring. Dette løses lett med 
Jensen Exact Comfort Adjustment. 
Det er en tilgjengelig funksjonalitet 
på Jensen sine kontinental- og 
Nordic senger, og lar deg justere 
madrassens fasthet akkurat slik du vil 
ha det. Se mer om dette på side 19.

Hvilken størrelse trenger du?
Kanskje soverommet ditt begrenser 
hvor stor seng du kunne tenke deg, 
men målet bør være minst 90 x 200 

centimeter hvis du sover alene og 
180 x 200 hvis du deler seng med 
en partner. Hvis du har kjæledyr eller 
barn som stadig havner i samme 
seng som deg, bør du ta det i 
betraktning når du velger størrelse. 
Hva med lengden? Hvis du er høy, 
kan du velge ekstra lengde på 
sengen. En tommelfingerregel er at 
lengden på sengen skal være din 
egen høyde pluss 20 centimeter. 
Hos Jensen har du mulighet for å 
bestille seng med egne mål for å få 
den best mulige sovekomforten.

Glem ikke hodet.
Puten er for viktig til å overses når 

du investerer i søvnkvalitet. Alle 
elsker en komfortabel pute, men 
det viktigste er at puten støtter 
baksiden av halsen og nakken, slik 
at ryggraden er rett. Bredden på 
skuldrene dine er også noe det må 
tas hensyn til når du velger pute hos 
din nærmeste Jensen forhandler.

Sov godt!
Nå håper vi at du har en idé om hva 
du ser etter når du skal bestemme 
deg for hvilken seng som passer deg 
best. Lykke til, og glem ikke at det 
alltid er eksperter som venter på å 
gi deg gode råd hos din nærmeste 
Jensen forhandler.

Skan koden for å komme direkte til vår sengevelger på jensen-beds.com/no.
Den vil hjelpe deg med å finne sengen som best oppfyller dine behov.

Velg riktig seng. Velg riktig seng.
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Vendbare madrasser.
Første nivå av Jensen søvnkvalitet er de vendbare 
madrassene. De kan enkelt brukes i din eksisterende 
sengeramme, og gir deg super sovekomfort selv 
med bare en madrass og overmadrass.

Ramme
Rammemadrassen er det neste steget i Jensens 
sengeprogram. Rammemadrassen har et 
dobbeltfjærende Jensen Pocket fjærsystem med 
Jensen Pocket on Pocket Technology. 

Supreme Collection.
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Kontinental
Våre kontinentalsenger har tre lag med madrasser, 
som gir betydelig bedre søvnkvalitet og sovekomfort. 
Dobbeltsengene kan bestilles med forskjellig fasthet 
på hver side av sengen.

Jensen Exact Comfort Adjustment, som finjusterer madrassens 
fasthet til din kropp, kan bestilles i tillegg. Se side 19.

Justerbar
Våre justerbare senger løfter fleksibilitet og sovekomfort til 
neste nivå. Her har du muligheten til både å endre støtten i 
madrassen, og justere sengen til foretrukken posisjon når 
du leser eller ser på TV.

De fleste av sengene våre kan bestilles med justerbar funksjonalitet. 
For mer informasjon se neste side.

Supreme Collection. Supreme Collection.

Vi er stolte av å presentere siste resultat av våre lange 
tradisjoner innen sengeproduksjon. Supreme Collection er 
en ny milepæl i kvalitet og bærekraft, både når det gjelder 
design, valg av materialer og produksjonsmetoder. Alle 
sengetypene er tilgjengelige som enkelt eller dobbeltsenger.

Supreme  
Collection. 
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Trinnløs justering opp og ned for både 
hode- og fotenden, individuelt eller 
sammen.

Hodestøttefunksjonen tilpasser sengen, 
slik at nakken og hodet alltid er i riktig 
posisjon når du sitter oppreist.

Aqtive II har i tillegg:

F U N K S J O N E R :

Jensen Dream 
Dette er basismodellen blant våre regulerbare senger. 
Jensen Dream har alle funksjoner du trenger for å regulere 
sengen til din kropps behov, så vel som til aktiviteter som 
lesing eller frokost i sengen. Den kan plasseres på en 
sengeramme eller påsettes ben. Madrassen på rammen 
er en vendbar Jensen madrass.

Jensen Dream er tilgjengelig sammen med sengene Diplomat og First.

Juster sengens posisjon med 
stemmekontroll.

Last ned vår app, som gjør at du 
enkelt kan finne og lagre din favoritt-
posisjon. Støtter stemmekontroll.

To senger kan kobles og 
kontrolleres synkronisert med en 
fjernkontroll.

De fleste av våre senger kan bestilles med 
justerbar funksjonalitet, enten med intro-
duksjonsmodellen Jensen Dream eller den 
mer luksuriøse Jensen Aqtive II. Hvis du 
opplever gjentagende kroppslige smerter, 
kan en slik seng være et godt valg, selv om 
alle kan ha glede av denne funksjonaliteten. 
Med alderen opplever vi alle at kroppen 
forandrer seg, noe som gjør det til en stor 
fordel at du kan endre måten sengen din 
gir støtte på etter behov. Med bare et trykk 
på knappen kan du løfte eller senke sengen 
fra begge ender, og justere sengen som du 
synes er best.

En justerbar seng åpner også opp for å 
bruke sengen på nye måter, for eksempel 
hvis du vil se på TV eller lese.

Våre justerbare senger.

Funksjon som lagrer din 
favorittposisjon.

Et praktisk lys under sengen som 
kan skrus på uten å forstyrre 
partneren din.

Supreme Collection.
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Jensen Aqtive II 
Teknologien i denne elegante sengen er skjult av rammen 
som er dekket av tekstil, og gir den utseendet til en stilfull 
kontinentalseng når den ikke er i bruk. Jensen Aqtive II er 
dobbeltfjærende med fjærsystem i både bunnen og i den 
vendbare madrassen. Det ekstra fjærsystemet, sammenlignet 
med Jensen Dream, gir sengen enda bedre stabilitet og komfort.

Jensen Aqtive II er tilgjengelig med sengene Supreme, Prestige, 

Ambassadør og Diplomat.

En regulerbar seng 
kan gi deg friheten til å 

gjøre andre ting enn å 
sove, som å lese en bok 

eller se på TV.

Supreme Collection. Supreme Collection.
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Jensen Supreme Icon representerer det aller beste innen 
Jensens håndverk og innovasjon. Jensen Supreme Icon 
er virkelig laget for å skille seg ut, og kombinerer et unikt 
designspråk med materialer og teknologi som gir et nytt 
nivå av søvnkomfort.

Sengens høyde er en manifestasjon på førsteklasses 
kvalitet, som gir plass til flere lag med fjærer. Vårt mest 
avanserte fjærsystem Aloy® 3.0 sammen med Jensen® 
Originale Sonesystem gir den perfekte balansen mellom 
støtte og mykhet. Opplevelsen forsterkes ytterligere med 
Jensen Exact Comfort Adjustment, som lar deg finjustere 
fastheten i madrassen med bare et tastetrykk.

Supreme Icon
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Supreme Collection.

Jensen Supreme Icon er en design og kvalitets erklæring. 
Det eksklusive og patenterte fjærsystemet Jensen Aloy® 
3.0, sammen med et ekstra lag med pocketfjærer og 
Jensen® Originale Sonesystem skaper et helt unikt nivå av 
komfort, designet for kroppen.

Med Jensen Exact Comfort Adjustment i underrammen 
får du muligheten til kontinuerlig å tilpasse madrassens 
fasthet. Det er mange grunner til at dette vil forbedre 
søvnkvaliteten din. Gjennom livet forandrer kroppen seg 
og vi opplever også perioder med forbigående smerter på 
grunn av alt fra trening til fysisk eller monotont arbeid. 
Med bare et tastetrykk kan du justere madrassens fasthet 
som gjør at du kan sove godt og våkne opp uthvilt.

Jensen Supreme Icon er skandinavisk design tvers 
igjennom. Den er tilgjengelig i et bredt spekter av farger og 
har et stort utvalg av spesialdesignet tilbehør. Tekstilene 
er laget av ull – et elegant og mykt materiale som er 
bærekraftig og naturlig flammehemmende.

Jensen Supreme Icon er tilgjengelig i 180x200/210 eller 210x210 cm. 
Har hel liggeflate.
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Supreme Collection. Supreme Collection.

Våre kontinentale senger og 
Nordic Seamless senger har 
hel liggeflate uten harde kanter 
i midten. Teknologien gir likevel 
mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.

1. Jensen StarRose med Innergetic®

 Sonocore Lateks. 

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

3. Innergetic® Lateks 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

Tekniske fakta:

F A K T A :

Fasthet:

Myk, medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.

Modell:

Kontinental

Tilgjengelig farger:

Evening 
Anthracite 158

Evening 
Anthracite 330

Evening 
Anthracite 157

Oyster Grey 
162

Oyster Grey 
320

Oyster Grey 
161

Natural Beige 
160

Natural Beige 
301

Natural Beige 
159

Golden Sand 
164

Golden Sand 
310

Golden Sand 
163

Misty Mint
166

Misty Mint 
329

Misty Mint
165

Midnight Blue 
176

Midnight Blue 
328

Midnight Blue 
336
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Luksuriøse Jensen Supreme er en hyllest til vår arv. Med 
den innovative ånden og håndverket som har vært vårt 
varemerke siden 1947, har vi laget en seng som ikke bare 
er kjent for sin søvnkomfort, men også belønnet for sitt 
design. Med en fargepalett inspirert av norsk natur, er hver 

farge tilgjengelig i en kombinasjon av tekstiler. Et glatt til 
sengeramme og sengegavl og et rosemønster eller et 
glatt tekstil til den vendbare madrassen. Ulltekstilene er 
spesialdesignet for Jensen Supreme og kommer fra den 
ledende norske produsenten Innvik.

Jensen Supreme
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adjustment. Denne funksjonen lar deg finjustere 
madrassfastheten etter behov bare med et tastetrykk. 
Du kan også velge en justerbar seng, Jensen Aqtive II. 
Dette lar deg heve eller senke sengen i begge ender for å 
tilpasse søvnkomforten eller forvandle den til et favoritt-
sted for å lese eller se på TV.

Finnes i alle standardstørrelser og kan også bestilles etter mål. 
Har hele liggeflate på kontinentalsenger.

Jensen Supreme gir deg fordelen av vår mest avanserte 
teknologi. Det eksklusive og patenterte fjærsystemet 
Jensen Aloy® 3.0, sammen med et ekstra lag med 
pocketfjærer, Jensen® Originale Sonesystem og stretch i 
alle liggeflater. Sammen representerer de det aller beste 
innen søvnkomfort og begrenser behovet for å våkne og 
endre sovestilling i løpet av natten.

For å fullføre opplevelsen av å sove i Jensen Supreme, 
har du muligheten til å legge til Jensen Exact Comfort 
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Supreme Collection. Supreme Collection.

1. Jensen StarRose med Innergetic®

 Sonocore Lateks.

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

3. Innergetic® Lateks 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Tekniske fakta:

F A K T A :

Fasthet:

Myk, medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.

Modell:

Vendbar Ramme Kontinental

Aqtive II

Tilgjengelig farger:

Evening 
Anthracite 158

Evening 
Anthracite 330

Evening 
Anthracite 157

Oyster Grey 
162

Oyster Grey 
320

Oyster Grey 
161

Natural Beige 
160

Natural Beige 
301

Natural Beige 
159

Golden Sand 
164

Golden Sand 
310

Golden Sand 
163

Misty Mint
166

Misty Mint 
329

Misty Mint
165

Midnight Blue 
176

Midnight Blue 
328

Midnight Blue 
336

Våre kontinentale senger og 
Nordic Seamless senger har 
hel liggeflate uten harde kanter 
i midten. Teknologien gir likevel 
mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.
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Jensen Prestige er laget med spesiell omsorg for 
miljøet. De eksklusive møbeltekstilene fra Beaulieu 
er både resirkulerte og resirkulerbare. Sengens 
bærekraftige kvaliteter understrekes ytterligere av 
den moderne enkelheten i designet.

På innsiden tilbyr Jensen Prestige god søvnkomfort 
med Aloy® 2.1 fjærsystem, Jensen® Originale 
Sonesystem og dobbel fjærstøtte i underrammen. 
Kvaliteten på materialene og teknologien gjør det å 
sove i denne sengen til en opplevelse - med en støtte 
som tilpasser seg kroppen din.

Jensen Prestige
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Søvnkomforten som tilbys av Jensen Prestige er sentrert 
rundt Jensen® Originale Sonesystem med Jensen Aloy® 
2.1 Pocket fjærsystem (14 cm). Dette gir en ekstra myk 
og lang skuldersone som gir stor fleksibilitet og plass til 
skuldrene dine. Jensen Aloy® 2.1 har også innebygd støtte 
for korsryggen. Søvnkomforten kan forbedres ytterligere 
ved å legge til Jensen Exact Comfort Adjustment eller full 
justerbar funksjonalitet gjennom Jensen Aqtive II.

Jensen Prestige har et eksklusivt utseende som kan 
kombineres med spesialdesignet tilbehør. Bestill sengen 
din sammen med tekstiler, ben, sengegavl og nattbord for 
å gjøre soverommet ditt komplett.

Finnes i alle standardstørrelser og kan også bestilles etter mål.  
Har hel liggeflate i alle kontinentalsenger.
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Supreme Collection. Supreme Collection.

1. Jensen Sleep III

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm med 
 Jensen® Originale Sonesystem

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Tekniske fakta:

F A K T A :

Fasthet:

Myk, medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.
Våre kontinentale senger og Nordic 
Seamless senger har hel liggeflate uten 
harde kanter i midten. Teknologien gir 
likevel mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.

Tilgjengelig farger:

Nature 429 Nature 439
(hodegavl)

Light grey 427 Light grey 437
(hodegavl)

Dark grey 426

Anthracite 425

Green 428Dark grey 436 
(hodegavl)

Anthracite 435
(hodegavl)

Green 438 
(hodegavl)

Modell:

Vendbar Ramme Kontinental

Aqtive II



40 Supreme Collection.

 

Jensen Ambassadør er en av våre mest ikoniske og 
populære senger. Og det er ikke vanskelig å forstå 
hvorfor. Ytelsen til Aloy® 2.1 fjærsystem sammen med 
Jensen® Originale Sonesystem gjør denne sengen til et 
godt valg for alle som ønsker førsteklasses søvnkomfort 
til en overkommelig pris.

Det elegante designet heves av den frodige 
tekstilstrukturen. Åtte farger er tilgjengelige, fra fyldig 
velurblå til lys velurbeige. Fire av tekstilene er resirkulert 
og resirkulerbare.

Jensen Ambassadør
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Aloy® 2.1 fjærsystem (12,5 cm) til Jensen Ambassadør støtter 
og tilpasser seg kroppen din. Den ekstra myke og lange 
skuldersonen gir stor fleksibilitet og plass til skuldrene. 
Fjærsystemet har også innebygd støtte for korsryggen. 
Sengen kan bestilles som vendbar, ramme, Nordic Seamless, 
kontinental eller som justerbar kombinert med den luksuriøse 
Aqtive II motoriserte rammen.

Finnes i alle standardstørrelser og kan også bestilles etter mål.  
Har hel liggeflate på alle kontinentalsenger og Nordic Seamless.
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1. Jensen Sleep II

2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm med 
 Jensen® Originale Sonesystem

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Tekniske fakta:

F A K T A :

Fasthet:

Myk, medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.

Modell:

Vendbar Ramme Nordic Seamless

Kontinental Aqtive II

Våre kontinentale senger og Nordic 
Seamless senger har hel liggeflate uten 
harde kanter i midten. Teknologien gir 
likevel mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.

Tilgjengelig farger:

Anthracite 481 Grey 482 Beige 483 Blue 484

Velour beige 
366

Velour grey 
168

Velour mole 
167

Velour blue 
369

 1

 2

  3

 4

 5
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Jensen Diplomat er utstyrt med Jensen® Originale Sonesystem. 
Den har også Sense pocket fjærsystem med innebygde 
korsryggstøtte. Et dobbelt fjærsystem i underrammen bidrar til 
den behagelige liggekomforten. Sengen er laget med samme 
høye kvalitetskrav som enhver Jensen-seng, noe som er tydelig 
når man ser nærmere på detaljene i denne sengen, som 
sømmer og utsøkte doble stikninger.

Jensen Diplomat kan bestilles som vendbar, ramme, Nordic 
seamless, kontinental eller som justerbar kombinert med 
Jensen Aqtive II eller Jensen Dream motorisert ramme.

Finnes i alle standardstørrelser og kan også bestilles etter mål.  
Har hel liggeflate på alle kontinentalsenger og Nordic Seamless.

Jensen Diplomat



45

 1

 2

  3

 4

  5

Supreme Collection. Supreme Collection.

1. Jensen Sleep I

2. Jensen Sense Pocket 2.0 
 (12,5 cm) med Jensen® 
 Originale Sonesystem

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Tekniske fakta:

F A K T A :

Fasthet:

Myk, medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.

Våre kontinentale senger og Nordic 
Seamless senger har hel liggeflate uten 
harde kanter i midten. Teknologien gir 
likevel mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.

Modell:

Vendbar Ramme 

Nordic Seamless Kontinental 

Aqtive II Dream

Tilgjengelig farger:

Anthracite 476 Grey 477 Petrol 478 Green 479
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Jensen First

Dette er introduksjonsmodellen i Supreme Collection, 
som representerer grunnlinjen for Jensens søvnkomfort. 
Selv om den er mer avkledd sammenlignet med de andre 
modellene i kolleksjonen, gir den fortsatt alt du trenger for 
en god natts søvn. Jensen First er utstyrt med vårt unike 
sonesystem i kombinasjon med Intro Pocket Spring System.

Jensen First kan bestilles som vendbar, ramme, Nordic 
Seamless, kontinentalseng eller som justerbar kombinert 
med Jensen Dream motorisert ramme.

Finnes i alle standardstørrelser og kan også bestilles etter mål.  
Har hel liggeflate på alle kontinentalsenger og Nordic Seamless.



47

 1

 2

 3

 4

Supreme Collection. Supreme Collection.

F A K T A :

Fasthet:

Medium, fast eller ekstra fast sovekomfort.

Modell:

Vendbar Ramme 

Nordic Seamless Kontinental 

Dream

1. Jensen Sleep I

2. Jensen Intro Pocket (12,5 cm) med 
 Jensen® Originale Sonesystem

3. Cellex XS 3 cm 

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

Tekniske fakta:

Våre kontinentale senger og Nordic 
Seamless senger har hel liggeflate uten 
harde kanter i midten. Teknologien gir 
likevel mulighet for individuelt valg av 
fasthetsgrad.

Tilgjengelig farger:

Beige 472 Anthracite 471
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Den riktige overmadrassen gir deg en enda bedre 
natts søvn. Den skal være myk og behagelig – men 
ikke klam. En optimalisert sone med tettere vevd 
stoff ved skuldrene og hoftene øker elastisiteten i 
materialet, som sammen med Jensens patenterte 
sonesystem lar skuldrene og hoftene synke ned i 
madrassen, som igjen gir optimal liggekomfort, og 
som får deg til å våkne opp helt uthvilt.

Overmadrasser.

Jensen Sleep I / II / III
Jensen sine madrasser er inspirert av naturen og har et lekkert mønster av 
bjørkeblader. Jensen Sleep I har stopning i Cellex XS og Jensen Sleep II har 
stopning i Cellex XO. Jensen Sleep III har et fyll av Innergetic® lateks. Bakterier 
og støvmidd misliker lateks, som resulterer i et renere og sunnere sengeklima. 
Jensen Sleep har en jevn og en profilert side. De fleste opplever den profilerte 
siden som mykere og den jevne siden fastere. Høyde: 8 cm / 9 cm / 9 cm

Alle Jensen sine 
overmadrasser bærer 
Svanemerket.

Overmadrassene er 
delbare og vaskbare.
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Jensen TempSmart™
Denne overmadrassen har «termostatkontroll» som aktivt balanserer 
temperaturforandringer som kan forstyrre søvnen din. Denne innovative 
teknologien består av millioner av mikrokapsler som kontinuerlig tilpasser 
seg hudens klima ved å absorbere, lagre og frigi overflødig kroppsvarme etter 
behov. Slik holder mikrokapslene deg innenfor komfortsonen med den beste 
søvnkvalitet som resultat. Høyde: 9 cm.

Split topper
Denne overmadrassen er spesielt utviklet for justerbare senger. Den er 
heldekkende, uten skjøt mellom deg og partneren. Den øverste delen av 
overmadrassen er delt, noe som gjør det mulig å heve og senke hodeenden 
av sengen, uten å forstyrre din partners søvn. Fotenden er som en helt vanlig 
overmadrass. Split Topper finnes i Sleep I / II / III, TempSmart™ og StarRose. 
Høyde: 8-10 cm.

Jensen StarRose
Den voluminøse, vakre og luksuriøse overmadrassen har et nydelig, quiltet
design. Inspirasjon til designet er hentet fra tradisjonelle strikkemønstre 
basert på stjerner eller rosetter med åtte spisse blader. Trekket er laget 
i en Kairo Kasjmir-kvalitet som gir en fantastisk ”soft touch” opplevelse. I 
kombinasjon med kasjmir får Jensen StarRose en eksklusiv ”look and feel”. 
Kasjmir er naturlige ullfibre kjent for sine gode fukt- og varmeregulerende 
egenskaper, og er derfor strikket inn i det øverste laget, laget nærmest huden.
Høyde: 10 cm.
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Vi er opptatt av 
detaljene. Det er 
nemlig det lille 
ekstra som bidrar 
til den beste 
opplevelsen. 

Skreddersydd til deg.
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Skreddersydd 
til deg.

Vi er opptatt av detaljene. Det er nemlig det lille ekstra 
som bidrar til den beste opplevelsen. 

Det er nettopp derfor vi har brukt så mye tid på å utvikle 
et stort utvalg tekstiler og tilbehør, som har økt i antall de 
siste årene. 

Vi kan nå tilby en komplett løsning, med alt fra forskjellige 
typer ben, sengegavler og nattbord - til ottomaner. 
Tilbehøret kan fås til alle Jensen senger, og innslag av 
tekstiler står selvfølgelig i stil med sengens farge og 
materialer. Alt for å få en unik helhet. 

Skreddersydd til deg. Skreddersydd til deg.
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Når det gjelder sovekomfort, spiller puten en viktig rolle. 
Den skal passe perfekt inn i nakken, og fylle rommet 
mellom skuldrene og hodet. Den skal hverken være for 
høy eller for lav, men tillate nakken å holde seg i linje med 
ryggraden din. En pute som passer til din kropp og din 
foretrukne liggestilling vil fremheve en god madrass og 
bidra til enda bedre søvnkvalitet.

Puten er siste hånd på verket.

Jensen TempSmart™ Pillow
Denne puten har en temperaturregulerende effekt, som kontinuerlig 
tilpasser seg temperaturen i huden din, ved å absorbere, lagre og frigi 
overflødig varme etter behov. Den holder deg i komfortsonen, med god 
søvnkvalitet som resultat. 

Skreddersydd til deg.
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Med en overmadrass av høy kvalitet i sengen, vil du sove 
bedre. For å holde den ren og redusere slitasje, anbefaler 
vi at du bruker en overmadrassbeskytter som beskytter 
sengen mot smuss, støv og fukt. Samtidig som den bidrar 
til førsteklasses sovekomfort.

Jensen 
madrassbeskytter.

Jensen SoftProtect madrassbeskytter 
Jensen SoftProtect madrassbeskytter er praktisk og veldig enkel å ta av 
og på. Overflaten kan tørkes av og kan selvfølgelig også vaskes i maskin. 
Materialet er tynt og smidig med en overflate som er spesialbehandlet 
for en varig fuktavvisende effekt, som allikevel slipper inn luft og gjør at 
sengen ventilerer på en god måte. 
Samtidig er SoftProtect myk og behagelig med stretch i tekstilet, noe 
som gjør at den former seg etter overmadrassen, og gir både god 
sovekomfort og beskyttelse av hele madrassens liggeflate.

Vannavvisende BAYGARD® WRS
Jensen SoftProtect inneholder BAYGARD® WRS, som består av 
spesielle polymerer som sikrer en høy og varig vannavisende effekt. 

BAYGARD® WRS inneholder ingen skadelige substanser som fluor 
eller formaldehyde. Tekstilet er ØkoTex godkjent og SoftProtect er 
Svanemerket.

Jensen SoftSheet er laget av 100% bomullssateng i svært 
høy kvalitet. Bomullen gir en myk og silkeaktig følelse mot 
huden. Jensen SoftSheet er formsydd og passer perfekt 
til Jensen overmadrasser, og er også tilgjengelig for split 
toppers. Lakenet er vaskbart på 60°C. Jensen SoftSheet 
bærer EU blomsten og er Øko-Tex godkjent.

Jensen SoftSheet.

Jensen TempSmart™ Protect
Denne teknologien både beskytter overmadrassen 
og bedrer din søvnkvalitet. Dette oppnås ved at den 
balanserer de temperatursvingningene som forårsaker 
urolig søvn. TempSmart™ tilpasser seg hudens klima 
ved å absorbere, lagre og frigi overflødig kroppsvarme 
etter behov.

Skreddersydd til deg. Skreddersydd til deg.
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Gjør sengen din komplett med en fin sengegavl. Sengegavlene 
våre finnes i mange typer design, fra klassisk til moderne, slik at 
du kan finne noe som passer din interiørstil. 

Hodegavler.

Besøk jensen-beds.com/no 
for fullstendig informasjon. 

1. Icon Hodegavl. H 160 cm. D 7cm midtdelen, sidepaneler 4 cm. B 180 – 290 cm.   2. Diva Hodegavl. H 130 cm. D 12 cm. B 120-210 cm.   3. Fenix Hodegavl. H 95 
cm. D 10 cm. B 90-210 cm.   4. Fenix Plus Hodegavl. H 125 cm. D 13 cm. B 90-210 cm.   5. Fenix Decor Hodegavl. H 125 cm. D 15 cm. B 90-210 cm.   6. Fenix Manor 
Hodegavl. H 125 cm. D 15 cm. B 90-230 cm.   7. Fenix Portrait Hodegavl. H 120 cm. D 5 cm. B 120-250 cm.   8. Adjustable Back Hodegavl. H 112.5 cm. D 12 cm. 
B 120-210 cm.   9. Cozy Hodegavl. H 132 cm + 5 cm vinger. D 16 cm. B 160-250 cm + 2x5 cm vinger.

1. 2.
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Sengeben.

1. Aluminiumsben. Runde. H 14 eller 23 cm.   2. Runde slanke. Eik, bjørk, white washed, sort stål eller messing. H 14 eller 18 cm.   3. Mistral Sengeramme. White 
washed, oljet eik eller sortbeiset eik. H 14 cm.   4. Støtteben (x2). Til 4-bensløsning. H 14, 18 eller 23-29 cm.   5. Eicon. White washed, oljet eik eller sortbeiset eik.  
H 14 eller 18 cm.   6. Triangle. Messing belagt aluminium, polert aluminium, polert sort aluminium eller pulverlakkert sort aluminium. H 14 cm.   7. Konet kantet. White 
washed, oljet eik eller sortbeiset eik. H 14 eller 23 cm.   8. Flying optics. Pulverlakkert sort. H 14 cm. Kan ikke brukes på justerbare senger.   

Du kan tilpasse din Jensen seng med sengeben i mange 
modeller og materialer. Det gir deg muligheten til å få sengen 
til å passe perfekt med innredningen på soverommet. 

Besøk jensen-beds.com/no 
for fullstendig informasjon. 

Skreddersydd til deg.
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Flying Optics 
ben gir et 
inntrykk av en 
svevende seng.

8.
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Nattbordet er både et møbel og praktisk oppbevaring 
for alt du vil ha for hånden uten å måtte forlate sengen. 
Våre nattbord har praktiske løsninger, som skjult plass for 
tingene dine i Charon.

Nattbord. 

1. Add-On Floor Nattbord. Med heltre plate. Oljet eik, sort eik, white washed eller bjørk. Understell i sort pulverlakkert stål. H 58 cm. Bord: 38x38 cm.    
2. Add-on Nattbord. Med heltre plate som festes på sengen. Oljet eik, sort eik, white washed eller bjørk. Understell i sort pulverlakkert stål. Justerbar høyde, +/- 15 
cm. Bord: 38x30 cm. Kan ikke brukes i kombinasjon med Nest gavl.   3. Charon Nattbord. Med sorte ben og bordplate i eik, white washed eller sort. H 62 cm.  
D 35 cm. B 39 cm.   4. Plania Nattbord. Med 1 skuff. Oljet eik, sortbeiset eik eller white washed. H 65,3 cm. D 40 cm. B 40 cm.   5. Eicon Nattbord. Heltre i eik, 
white washed eller sort. Skuff med softclose. Skinndetaljer og praktisk feste til ladekabel. H 62 cm. D 34,8 cm. B 39 cm.   6. Eicon Tall Nattbord. H 72,5 cm. D 40 
cm. B 45 cm.   7. Eicon Wall Nattbord. Monteres på vegg eller på Icon hodegavl. H 72,5 cm. D 40 cm. B 45 cm.

Tilgjengelige finisher: Eik Sort White washedBjørk

Charon 
nattbord 

har skjult 
lagringsplass.

Skreddersydd til deg. Skreddersydd til deg.
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Ottomaner og brett.

Lamper.

1. 2.

3.

1. Sit-On Sengebenk. Heltre sitteplate i oljet eik, white washed, bjørk eller sort. Understell i 
pulverlakkert stål. H 44 cm. B 118 cm.   2. Frokostbrett. Heltre bordplate i eik, white washed 
eik, sort eller bjørk. Sammenleggbare ben i pulverlakkert stål. H 25 cm. D 38 cm. B 60 cm.    
3. Add-On Pocket. Oppbevaring som festes till sengen. Finnes i alle Jensens sengetek-
stiler. 33x66 cm.   4. Saturn Sengebenk. Eksklusiv tekstilkledd ottoman med plass till 
oppbevaring. H 31,5 cm. D 38 cm (uten ben). B 150 cm.

1. Add-On Bordlampe. Høy bordlampe med en justerbar skjerm i aluminium og 
trådløs ladeplate for dine mobile enheter. Pulverlakkert sort stål. H 60 cm.   
2. Add-on Sengelampe. Festes på sengen. Pulverlakkert sort stål. Kan ikke 
brukes i kombinasjon med Nest gavl.

Besøk jensen-beds.com/no 
for fullstendig informasjon. 

Skreddersydd til deg.
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Denne katalogen utgis av Hilding Anders Norway AS. Innholdet er 
basert på fakta- og konstruksjonsspesifikasjoner, som er aktuelle 
på trykketidspunktet, og kan endres uten forutgående varsel. Noen 
farger kan avvike fra originalen på grunn av trykktekniske årsaker.
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jensen-beds.com

Hilding Anders Norway AS

Box 19, N-3061 Svelvik, Norge   

Tel: +47 33 78 49 50 

info.no@hildinganders.com

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds
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